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 کلیات  9-1

 گستره 9-1-1

 

عناوین این اصول عبارت  است.شده  تنظیمآنها  بر اساس آئین نامه بتن ایرانکه اختصاص دارد این فصل به شرح مختصر اصولی  

 اند از: 

 مطالب عمومی -الف

 هدف  -ب

 برددامنه کار -پ

 طراحی روش  -ت

 بارگذاری و ترکیبات آنها -ث

 گیری اندازه واحد سیستم -ج

 بازرس ساختمان -چ

 دارای صالحیتمهندس طراح  -ح

 مدارک و مستندات ساخت -خ

 ، ویا مصالح ساختمانی متفاوتئیاجرا و خاص طراحی یها روشهاو سیستم -د

 مراجع -ذ

 

 هدف 9-1-2

 

-ه، پایداری،  بهرمقاومتارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها میزان مناسبی از  آئین نامههدف این  9-1-2-1

ده و سالمت و ایمنی استفاده تامین ش ،مطابق تعاریف زیر آئین نامهاین های بتنی موضوع در سازه انسجامی و ئ، پایابرداری

  کنندگان از این سازه ها حفظ شود.

د، ندر طول عمر سازه بارهای وارده را بخوبی تحمل کن هاو یا اعضای آن از مقاومت آنکه سازه هامنظور  -مقاومت  -الف

  .ت شکسته نشوندقطعاو آسیب قابل مالحظه نبیند، 

های ، در جزء و یا کل، تحت تاثیر تغییر شکلمنظور از پایداری آنکه حالت تعادل بین بارهای وارده به سازه -پایداری  -ب

 یده و دچار فروریزش نشوند.و قطعات آن حفظ گرد پیکره اصلی سازهنشده و  اللتاخدچار در آن ه ایجاد شد

سازه حفظ کند و افزایش تغییر آنکه سازه عملکرد مورد انتظار خود را در طول عمر  برداریه منظور از بهر - برداریبهره  -پ

بعالوه آتش سوزی آسیب چندانی نکند. استفاده کنندگان ایجاد مانعی برای  ،ها یا ترک خوردگی ها و ارتعاشات زیاد شکل

 به سازه وارد ننماید.
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چنان در نظر گرفته شوند که با و ترکیب آنها منظور از پایائی و دوام آنکه مواد متشکله بتن و فوالد  -دوام  یاپایائی  -ت

پیری زود رس و یا  ،فرسودگی موجبمحیط،  جودسازگاری کافی داشته باشند و شرایط موو بهره برداری شرایط محیط 

 نشود.آنها انهدام 

منظور از انسجام یا یکپارچگی آنکه اعضای سازه و اتصاالت آنها به یکدیگر چنان تنظیم شوند  -یکپارچگی  یا انسجام  -ث

 شده باشد. امینتسازه همبستگی کل شده و  فراهم شالودهسمت به های وارده عبور بار مناسب برای که یک یا چند مسیر 

دامنه کاربرد 9-1-3

شامل اصول کلی طراحی سازه های بتن آرمه است ولی کاربرد مشخص آنها در آئین نامهضوابط و مقررات این  9-1-3-1

، مقاومت آئین نامهساختمان های متعارف است که با بتن معمولی یا با بتن سبک ساخته می شوند. در سازه های بتن آرمه در این 

 مگا پاسکال خواهد بود. 550تا  220مگا پاسکال و مقاومت تسلیم فوالد بین  70تا  20بتن بین مشخصه 

خاص، از جمله موارد زیر، رعایت یهادر مورد سازهتا جائی که کاربرد داشته باشند  آئین نامهضوابط و مقررات این  9-1-3-2

ذکر نشده است و باید از ضوابط سایر  آئین نامهاین ای الزم است که در شوند، ولی برای این سازه ها ضوابط و مقررات ویژهمی

 آیین نامه های ملی استفاده گردد.

  و کم آرماتور ساده یی بتنهاهساز -الف

 پیش تنیده یی بتنهاهساز -ب

 ؛پیش ساخت یی بتنهاهساز -پ

 با سنگدانه های سبک و سنگین یی بتنهاهساز - ت

 اسفنجیمتخلخل یا بتن ساخته شده با بتن  یی بتنهاهساز - ث

 با الیاف یی بتنهاهساز -ج

 گیرندکه در معرض دمای زیاد قرار می یی بتنهاهساز -چ

سیلوها، سازه های مقاوم در برابر انفجار، سدها، مخازن سیاالت، سازه های آبی و ها، پلخاص نظیر  یی بتنهاهساز -ح

 تونل های تاسیساتی زیر زمینی، و پوسته ها و ورقهای تاشدهنیروگاه های هسته ای، دودکش ها، 

آئین نامهدر سازه ها ویا اعضاء بتنی غیر مرکب درجاریز با قالب های درجا ماندگار، میتوان از ضوابط طراحی این   9-1-3-3

در صورت استفاده از عرشه های فوالدی غیر مرکب در جا ماندگار که به عنوان قالب استفاده میشوتد میتوان دال  استفاده نمود.

رده ویا در صورتی که عرشه برای وزن بتن تازه طراحی شده است، برای کل بارهای وارده بتنی به تنهائی را برای کل بارهای وا

 منهای وزن بتن و عرشه محاسبه نمود.

جزو سازه های فوالدییا عرشه های مرکب فوالدی های فوالدی رخمهای بتنی مرکب ساخته شده از بتن و نیزهسا 9-1-3-4

پرداخته می شود. هابه آن ساختمانمبحث دهم مقررات ملی در محسوب شده و 

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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قرار میگیرند: آئین نامهشمع ها و ستون پایه هائی که در داخل خاک قرار دارند فقط در موارد زیر در دامنه کاربرد این  9-1-3-5

 قسمتهائی از شمع یا ستون پایه که در هوا، آب، ویا خاک سست غیر مقاوم جهت تامین مهار جانبی آنها واقع شده -الف

 .اند

در سازه هائی که در مقابل زلزله با شکل پذیری متوسط و یا زیاد طراحی میشوند. -ب

روش طراحی 9-1-4

طعات سازه در وضعیت نهائی باربری ق. در این روش است «مقاومت طراحی روش» آئین نامهروش طراحی در این  9-1-4-1

گردد. در تعیین این ظرفیت رفتار غیر خطی بتن ص تعیین میاهر تالش خ برای خود در نظر گرفته شده و ظرفیت باربری آنها

در هر مقطع باید به اندازه ای باشد که رابطه زیر برای هر تالش تامین شده . ظرفیت باربری قطعه در نظر گرفته می شودو فوالد 

 باشد.

∅𝑺𝒏 ≥ 𝑼 

در این رابطه:

 nS  ،مقاومت اسمی مقطعU  رفتار عضو در برابر تالشنمایشگر ضریب تقلیل مقاومت است که  ∅تالش ضریبدار وارد به مقطع و 

وارده می باشد. 

بارگذاری 9-1-5

الزاماتضوابط و از  بارهادر طراحی و نیز ضرایب مختلف بارهای ترکیبات  ،هابارگذاری سازهبرای  آئین نامهدر این  9-1-5-1

مقررات ملی مبحث ششم هرگونه تغییری که در ضوابط و الزامات اعمال د. وشمی ملی ساختمان استفادهمقررات مبحث ششم 

، برای سهولت دسترسی، آورده شده 7-9در فصلضوابط این ای از خالصهالزم االجرا است.  آئین نامهداده شود در این  ساختمان

 است. 

اندازه گیری واحدسیستم  9-1-6

واحدهائی که ، متر، ثانیه، کیلوگرم جرم، و نیوتن است. SIسیستم بین المللی  ،در این آئین نامه واحدهای اندازه گیر 9-1-6-1

 مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از آئین نامهدر این 

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل
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 متر  :طول

 : ثانیهزمان

 : کیلوگرم جرمجرم

 : نیوتنوزن

: نیوتن بر متر مربع )پاسکال(و فشار تنش

ازرس ساختمانب 9-1-7

را مدیریت آئین نامهمیشود که اجرای این  اطالقحقیقی یاحقوقی  یبازرس ساختمان به شخصیت آئین نامهدر این  9-1-7-1

و اعمال میکند. 

باشد. آئین نامهاعمال و تصمیمات بازرس ساختمان نباید ناقض ضوابط این  9-1-7-2

بازرس ساختمان مجاز است که به منظور اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی در اجرا )بتن، آرماتور، آب، افزودنی ها 9-1-7-3

لح مصرفی، و یا آزمایش بارگذاری قطعات وغیره(، ویا اطمینان از ایمنی برخی اجزاء سازه، دستور آزمایش برای هر کدام از مصا

 را بدهد.دارای صالحیت در مشورت با مهندس طراح 

دارای صالحیتمهندس طراح  9-1-8

اطالق میشود که مسئولیت طراحی شخصیتی حقیقی یا حقوقیبه  دارای صالحیتمهندس طراح  آئین نامهدر این  9-1-8-1

سازه و نظارت بر اجراي آن را عهده دار بوده وداراي صالحیت یا رتبه بندي از طرف سازمانهاي ذیربط میباشد. 

مدارک و مستندات ساخت 9-1-9

افی که از طرف بازرس و یا سایر اطالعات اض 22-9مهندس طراح ذیصالح باید کلیه اطالعات ذکر شده در فصل  9-1-9-1

 شهرداری ها و یا سازمانهای نظام مهندسی و غیره( مورد نیاز است را تهیه و ارائه دهد. ساخمان )مثل

و طراحی سازه به همراه اطالعات ورودی و خروجی در صورت الزام بازرس ساختمان، محاسبات مربوط به آنالیز 9-1-9-2

برنامه های کامپیوتری و فرضیات محاسباتی باید به مدارک ساخت ضمیمه شوند.

و سیستم های خاص طراحی و اجرائی، ویا مصالح ساختمانی متفاوت ها روش 9-1-10

ا آنچه در اینمتفاوت ب که یا مصالح ساختمانیاستفاده از روش ها و سیستم های خاص طراحی و به  نیاز در صورت 9-1-10-1

یا مصالح که استفاده موفق  ، ارائه دهندگان این سیستم ها، روشها، وارائه شده بوده ولی در دامنه کاربرد آن قرار دارد آئین نامه

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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مان ارائه دهند. بازرس به بازرس ساختهمراه با کلیه مستندات که این موارد را  می تواننداست  از آنها در گذشته تجربه شده

تعیین میشود قرار دهد. کمیته مزبور میتواند  ................ساختمان باید موارد را به تفصیل در اختیار کمیته بررسی که از طرف  

نی خود پس از اطمینان از آنالیزها و آزمایش های آنجام شده، و یا در صورت لزوم با انجام آنالیزها و آزمایشهای تکمیلی، نظر ف

 را ابالغ نماید. 

 مراجع 9-1-11

برای طراحان ومجریان توصیه میشود. در صورت وجود هرگونه عدم انطباق بین مطالب این استفاده از مراجع زیر  9-1-11-1

 باید استفاده شود. آئین نامه، ازضوابط این آئین نامهمراجع و ضوابط این 

 1396و  1395ویرایش های  –گانه  22مباحث  –قررات ملی ساختمانی ایران م  -1

 جدیدترین ویرایش  درمباحث مربوط به بتن و اجزاء متشکله آن  –استانداردهای ملی ایران  -2

 نهائی میشود( 1397)در سال   1397ویرایش  –جلد های اول و دوم  –ئین نامه بتن ایران )آبا( آ -3

 (  ASTM)ضوابط انجمن آمریکائی مصالح و آزمایشها  -4

 (  ACI Manual of Concrete Practiceجلدی آئین نامه های انجمن بتن آمریکا ) 6مجموعه  -5

 ( ACI 318-14) آئین نامه بتن آمریکا   -6

 (  CEB-FIP Model Code 2010( و )  Euro Code 2 – Parts 1,2,3آئین نامه های اروپائی بتن ) -7

 (  A23.3-2014آئین نامه بتن کانادا ) -8

 (  AS 3600-2009آئین نامه بتن استرالیا ) -9

 (  NZS 3101-2006آئین نامه بتن نیوزلند ) -10

 

 

 

 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



جلددوم -آئین نامه بتن ایران     عالئم و تعاریف 

6

تعاریف عالئم و 9-2

گستره  9-2-1

در این فصل عالئم اختصاري و تعاریف اصطالحات استفاده شده تعریف میشوند.

اختصاری عالئم  9-2-2

عالمت 

اختصاری
واحدتعریف

𝑎  معادل.عمق بلوک مستطیلی تنشmm 

𝑎𝑣

دهانه برش، برابر با فاصله مرکز بار متمرکز تا: )الف( بر تکیه گاه در اعضای پیوسته یا طره ای، یا 

)ب( مرکز تکیه گاه در اعضای با تکیه گاه ساده.
mm 

𝐴𝑏  سیمسطح مقطع یک میلگرد یا.mm2

𝐴𝑏𝑟𝑔دار. سرمیخ، پیچ مهار یا میلگرد آجدار  مساحت خالص سر گلmm2

𝐴𝑐 .سطح مقطع بتن که در برابر انتقال برش مقاومت می کندmm2

𝐴𝑐𝑓

تیر مربوط به یک ستون، در روش تحلیل قاب -بزرگترین سطح مقطع کل دو نوار متعامد دال

 .های دوطرفهمعادل در دال
mm2

𝐴𝑐ℎ .سطح مقطع عضو که تا بر بیرونی آرماتور عرضی اندازه گیری می شودmm2

𝐴𝑐𝑝 مقطع عضو محصور به محیط خارجی آن.سطحmm2

𝐴𝑐𝑠  می شود. منظورکه عمود بر محور بست  خرپاییبست در مدل  در یک انتهایسطح مقطعmm2

𝐴𝑐𝑡  قرار دارد. ناخالصمقطع سطح و مرکز خمشی مساحت قسمتی از مقطع که بین وجه کششیmm2

𝐴𝑐𝑣 

در ضخامت جان و طول مقطع در راستای نیروی برشی در  احاطه شدهمساحت کل مقطع بتن 

ها که نباید از حاصلضرب ضخامت دیافراگم در ها، و مساحت کل مقطع بتن در دیافراگمدیوار

 عرض آن فراتر رود.
mm2 

𝐴𝑐𝑤

مقابل بسته که در سطح مقطع بتن در یک پایه،  قطعه افقی دیوار یا تیر همبند در دیوارهای هم

 کند.برش مقاومت می
mm2

𝐴𝑓 شود.که برای تحمل خمش بکار برده می نشیمن هاسطح مقطع آرماتور کششی درmm2

𝐴𝑔 شود.یک عضو بتنی. در یک مقطع مجوف فضای خالی منظور نمیناخالص سطح مقطعmm2

𝐴ℎ ها.نشیمن آرماتور برشی موازی با آرماتور کششی اصلی در  کل سطح مقطعmm2

𝐴𝑗

با صفحه آن دسته از  در صفحه ای موازیاتصال  ناحیهسطح مقطع مؤثر برشی در یک 

 آرماتورهای تیر که باعث ایجاد برش در ناحیه اتصال می شوند.
mm2

𝐴𝜄 .مساحت کل آرماتور طولی مقاوم در برابر پیچشmm2

𝐴𝑙,𝑚𝑖𝑛  پیچش.حداقل مساحت آرماتور طولی مقاوم در برابرmm2

𝐴𝑛  که در برابر نیروی کششی ضریبدار  نشیمنمساحت آرماتور در𝑁𝑢𝑐 .مقاومت می کندmm2

𝐴𝑛𝑧  ناحیه گرهاز یک مقطع گره ای یا  ناحیهاز  یک وجهمساحت.mm2

𝐴𝑁𝑎 
مهار های چسبی برای محاسبه  ی ازیا گروهمنفرد مهار چسبی یک سطح تأثیر تصویر شده 

 مقاومت پیوستگی در کشش.
mm2

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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𝐴𝑁𝑎𝑜 
برای محاسبه مقاومت پیوستگی در کشش در منفرد مهار چسبی یک سطح تأثیر تصویر شده 

 صورتی که با فاصله از لبه یا فاصله بینابینی محدود نشده باشد.
 

𝐴𝑁𝑐 
مهار ها برای محاسبه مقاومت در  یا گروهمنفرد مهار یک  ازسطح شکست تصویر شده بتن 

 کشش.
 

𝐴𝑁𝑐𝑜 
برای محاسبه مقاومت در کشش در صورتی که منفرد مهار یک  ازسطح شکست تصویر شده بتن 

 با فاصله از لبه یا فاصله بینابینی محدود نشده باشد.
 

𝐴𝑜  محدود به مسیر جریان برش ناشی از پیچش. ناخالصمساحت mm2 

𝐴𝑜ℎ آرماتور عرضی بسته پیچشی.بیرونی ترین  هایبه محور صورسطح مح mm2 

𝐴𝑝𝑑 .مساحت کل اشغال شده توسط مجاری عبوری mm2 

𝐴𝑠 .مساحت آرماتور طولی کششی mm2 

𝐴𝑠
′  mm2 مساحت آرماتور طولی فشاری. 

𝐴𝑠𝑐 نشیمنحت آرماتور کششی اصلی در یک مسا. mm2 

𝐴𝑠𝑒,𝑁  کشش.سطح مقطع مؤثر مهار در mm2 

𝐴𝑠𝑒,𝑉 .سطح مقطع مؤثر مهار در برش mm2 

𝐴𝑠ℎ 
 𝑏𝑐از یکدیگر، عمود بر ضلع𝑠 فاصله  درسطح مقطع کل آرماتور عرضی، شامل قالب های دوخت، 

 از مقطع عضو.
mm2 

𝐴𝑠𝑖  
 𝛼𝑖با آرماتوری با زاویه  بستا م متقاطع با  iدر الیه  𝑠𝑖مساحت کل آرماتور سطحی در فاصله 

 .بستنسبت به محور 
 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 .حداقل مساحت آرماتور کششی در خمش mm2 

𝐴𝑠𝑡 .مساحت کل آرماتور طولی mm2 

𝐴𝑡  ،بسته مقاوم در برابر پیچش در فاصله  تنگیا  دورگیرمساحت یک ساق خاموتs. mm2 

𝐴𝑡𝑟 
 شکاف خوردگیکه صفحه محتمل وقتی  s آرماتورهای عرضی در فاصله  کلسطح مقطع 

 آرماتوری را که باید مهار شود قطع می کند.
mm2 

𝐴𝑡𝑠  .مساحت آرماتور در یک بند mm2 

𝐴𝑣 مساحت آرماتور برشی در فاصله s. mm2 

𝐴𝑣𝑑 بند با آرماتورگذاری قطری.مساحت کل هر گروه از آرماتورهای قطری، در یک تیر هم mm2 
𝐴𝑣𝑓  اصطکاکی.مساحت آرماتور در برش mm2 

𝐴𝑣ℎ 
یا پیچشی  مساحت آرماتور برشی موازی آرماتور کششی خمشی در  فاصله آرماتورگذاری برشی

2S . 
mm2 

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛 حداقل مساحت آرماتور برشی در فاصله آرماتورگذاری عرضی s. mm2 

𝐴𝑉𝑐   مقاومت در برش.سطح شکست تصویر شده بتن در یک مهار یا گروه مهار ها برای محاسبه  

𝐴𝑉𝑐𝑜 
در برش در صورتی که با تأثیر سطح شکست تصویر شده بتن در یک مهار برای محاسبه مقاومت 

 ، فاصله یا ضخامت عضو محدود نشده باشد.کنج
 

𝐴1 شده در محاسبه مقاومت تکیه گاهی.مساحت سطح بار گذاری mm2 

𝐴2 
قرار گرفته و سطح  در درون تکیه گاه که کالمساحت قاعده تحتانی مخروط، هرم و یا گوه ناقص، 

 باشد.های جانبی آن دارای شیب با ارتفاع یک و قاعده دو مییال بوده و 1Aفوقانی آن 
mm 

𝑏 .عرض وجه فشاری عضو mm 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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𝑏𝑐 
رود. این عرض تا بر به کار می shAعرض هسته مرکزی مقطع عضو که در محاسبه مساحت 

 شود.گیری میخارجی آرماتور عرضی اندازه
mm 

𝑏𝑓  عرض مؤثر بال مقطعT.شکل mm 

𝑏𝑜 مقطع بحرانی برای برش دوطرفه در دال ها و شالوده ها. محیط mm 

𝑏𝑠 .عرض دستک mm 

𝑏𝑠𝑙𝑎𝑏  عرض مؤثر دال مقاوم در برابر لنگر خمشی𝛾𝑓𝑀𝑠𝑐. mm 

𝑏𝑡 
که در برابر پیچش مقاومت  ای خاموت های بستهمحصور شده با عرض قسمتی از سطح مقطع 

 کند.می
mm 

𝑏𝑣 شود.عرض مقطع سطح تماس که برای بررسی برش افقی در نظر گرفته می mm 

𝑏𝑤 .عرض جان تیر یا قطر در مقطع دایره ای mm 

𝑏1  ب عد مقطع بحرانی𝑏𝑜 ای که در آن لنگرها تعیین می شوند.در راستای دهانه mm 

𝑏2  ب عد مقطع بحرانی𝑏𝑜  در راستای عمود بر𝑏1. mm 

𝐵𝑛  اسمی. اتکاییمقاومت N 

𝐵𝑢 .بار تکیه گاهی ضریبدار N 

𝑐 .فاصله دورترین تار فشاری تا محور خنثی mm 

𝑐𝑎𝑐 

لبه بحرانی مورد نیاز جهت ایجاد مقاومت پایه که با شکست بتن یا پیوستگی یک مهار  از فاصله

دو نیم کاشتی در کشش در بتن ترک نخورده کنترل شود بدون آرماتور اضافی جهت کنترل 

 .شدگی
 

𝑐𝑎,𝑚𝑎𝑥  مهار تا لبه بتن. میلهحداکثر فاصله از مرکز  

𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛  مهار تا لبه بتن. میلهحداقل فاصله از مرکز  

𝑐𝑎1 

در راستای اعمال  𝑐𝑎1مهار تا لبه بتن در یک راستا. اگر برش به مهار وارد شود  میلهفاصله مرکز 

در  هامهار اگر .حداقل فاصله از لبه است 𝑐𝑎1برش گرفته می شود. اگر کشش به مهار وارد شود 

 را مالحظه نمایید. 17فصل معرض برش در مقاطع نازک با ضخامت محدود قرار می گیرند، 
 

𝑐𝑎2  مهار تا لبه بتن در راستای عمود بر  میلهفاصله از مرکز𝑐𝑎1.  

𝑐𝑏 
مقدار کمتر: )الف( فاصله مرکز میلگرد یا مفتول تا نزدیک ترین سطح بتن و )ب( نصف فاصله 

 میلگردها یا مفتول هایی که مهار می شوند.کز به مرکز مر
mm 

𝑐𝑐 .پوشش بتنی آرماتور mm 

𝑐𝑁𝑎 
یک برای تامین کل مقاومت پیوستگی مهار در یک سمت مهار که  میلهفاصله تصویر شده از مرکز 

 مهار چسبی الزم است.
mm 

𝑐𝑡  فاصله وجه داخلی ستون از لبه دال در راستای𝑐1 که از ،𝑐1 .کوچکتر است mm 

𝑐1 
ای که در آن دستک در راستای دهانه تطیلی یا معادل مستطیلی، سرستون یاب عد ستون مس

 لنگرها تعیین می شوند.
mm 

𝑐2 
دستک اندازه گیری شده در راستای عمود  تطیلی یا معادل مستطیلی، سرستون یاب عد ستون مس

 .𝑐1بر 
mm 

𝐶  مشخصات پیچشی دال و تیر.ضریب ثابت مقطع جهت تعیین _ 

𝐶𝑚 .ضریب ارتباط دهنده دیاگرام لنگر واقعی به دیاگرام لنگر یکنواخت معادل _ 

𝑑 .فاصله دورترین تار فشاری بتن از مرکز ثقل آرماتور کششی طولی mm 

𝑑′ .فاصله دورترین تار فشاری بتن از مرکز ثقل آرماتور فشاری طولی mm 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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𝑑𝑎  دار یا پیچ قالبدار. کالهکدار، پیچ  کالهکگلمیخ  میلهقطر خارجی مهار یا قطر  

𝑑′
𝑎  مقدار جایگزین𝑑𝑎 .در صورت استفاده از مهار بزرگتر از اندازه معمول  

𝑑𝑎𝑔𝑔 .حداکثر اندازه اسمی سنگدانه های درشت mm 

𝑑𝑏 .قطر اسمی میلگرد یا مفتول mm 

𝑑𝑝𝑖𝑙𝑒  در بستر شالوده.قطر شمع mm 

𝐷 برداری.بار مرده یا اثرات ناشی از آن در حد بهره _ 

𝑒ℎ  پیچ  میلهفاصله از سطح داخلیJ شکل یاL شکل تا نوک خارجی پیچJ شکل یاL.شکل  

𝑒′
𝑁 

𝑒𝑁کشش و مرکز ثقل گروه مهار در کشش. تحت فاصله بین برآیند بار کششی وارد بر گروه مهار 
′ 

 همیشه مثبت است.
 

𝑒′
𝑉 

در  مهارگروه راستا و مرکز ثقل یک برش در  تحتفاصله بین برآیند بار برشی وارد بر گروه مهار 

𝑒𝑉. همان راستابرش در 
 همیشه مثبت است. ′

 

𝐸 .بار زلزله افقی/ عمودی یا اثرات ناشی از آن _ 

𝐸𝑐 .مدول االستیسیته بتن MPa 

𝐸𝑐𝑏  بتن در تیرمدول االستیسیته. MPa 

𝐸𝑐𝑠  بتن در دالمدول االستیسیته. MPa 

𝐸𝐼 .سختی خمشی عضو N. mm2 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 .سختی خمشی مؤثر عضو N. mm2 

𝐸𝑠 .مدول االستیسیته فوالد MPa 

𝑓𝑐
 MPa مقاومت فشاری مشخصه بتن. ′

√𝑓𝑐
 MPa همواره بعد تنش )مگا پاسکال( دارد.جذر مقاومت فشاری مشخصه بتن. حاصل این جذر  ′

𝑓𝑐𝑒  ناحیه گره.مقاومت فشاری موثر بتن در بست یا MPa 

𝑓𝑐𝑚 .مقاومت متوسط فشاری اندازه گیری شده بتن MPa 

𝑓𝑐𝑡 .مقاومت متوسط کششی شکافتی اندازه گیری شده بتن سبک MPa 

𝑓𝑑 
ضریب در مقطعی که در آن در اثر بارهای وارده تنش در تارهای انتهایی در اثر بار مرده بدون 

 کشش ایجاد می شود.
MPa 

𝑓𝑟 .مدول گسیختگی بتن MPa 

𝑓𝑠 برداری.تنش کششی در آرماتور در اثر بارهای بهره MPa 

𝑓𝑠
 MPa تنش فشاری در آرماتور در اثر بارهای ضریبدار. ′

𝑓𝑢𝑡𝑎 .مقاومت کششی مشخصه فوالد مهار MPa 

𝑓𝑦 .مقاومت مشخصه تسلیم آرماتور MPa 
𝑓𝑦𝑎 .مقاومت مشخصه تسلیم فوالد مهار MPa 
𝑓𝑦𝑡 .مقاومت مشخصه تسلیم آرماتورهای عرضی MPa 

𝐹  برداری.و یا اثرات آن در حد بهره مایعاتبار جانبی ناشی از فشار _ 

𝐹𝑛𝑛  گره. ناحیهمقاومت اسمی در وجه N 

𝐹𝑛𝑠 .مقاومت اسمی بست N 

𝐹𝑛𝑡 .مقاومت اسمی بند N 

𝐹𝑢𝑛 .نیروی ضریبدار وارد بر وجه یک گره N 

𝐹𝑢𝑠 .نیروی ضریبدار فشاری در یک بست N 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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𝐹𝑢𝑡 .نیروی ضریبدار کششی در یک بند N 

ℎ .ضخامت، ارتفاع یا عمق کلی یک عضو mm 

ℎ𝑎 موازات محور مهار درمهار قرار گرفته در آن که  یضخامت عضو.  

ℎ𝑒𝑓 .عمق مؤثر جاگذاری مهار  

ℎ𝑠𝑥  ارتفاع طبقه در طبقهx. mm 

ℎ𝑢 
در اعضای  𝑙𝑢، معادلدر محل تارهای فشاری حداکثر ارتفاع مهارنشده جانبی دیوار یا دیوارپایه

 .فشاری
mm 

ℎ𝑣 .عمق مقطع کالهک برشی mm 

ℎ𝑤 مورد نظر. دیواری یا دیوار پایه ارتفاع کل دیوار از پای آن تا باال، یا ارتفاع آزاد قطعه mm 

ℎ𝑥 
ها و ها یا کالفحداکثر فاصله مرکز به مرکز میلگردهای پیرامون ستون که به گوشه خاموت

 اند.ها تکیه کردهحلقه
mm 

𝐻 
و یا اثرات آن در حد و یا سایر مصالح فله ای های زیرزمینی بار جانبی ناشی از فشار خاک، آب

 برداری.بهره
N 

𝐼 .ممان اینرسی مقطع حول محور ثقل mm4 

𝐼𝑏 .ممان اینرسی مقطع کل تیر حول محور ثقل mm4 

𝐼𝑐𝑟  یافته به بتن.ممان اینرسی مقطع بتنی ترک خورده تبدیل mm4 

𝐼𝑒 .ممان اینرسی مؤثر برای محاسبه تغییرشکل mm4 

𝐼𝑔  گرفتن آرماتورها.ممان اینرسی مقطع کل بتن حول محور ثقل بدون در نظر mm4 

𝐼𝑠 .ممان اینرسی مقطع کل دال حول محور ثقل mm4 

𝐼𝑠𝑒 .ممان اینرسی آرماتورها حول محور ثقل مقطع عضو mm4 

𝐼𝑠𝑥  حول محور ثقل مقطع عضو مرکب. جداره هاممان اینرسی نیمرخ فوالدی سازه ای، لوله و mm4 

𝑘 .ضریب طول مؤثر در اعضای فشاری _ 

𝑘𝑐 .ضریب برای مقاومت شکست مبنای بتن در کشش _ 

𝑘𝑐𝑝 .ضریب برای مقاومت اهرمی بتن _ 

𝑘𝑓 .ضریب برای مقاومت بتن _ 

𝑘𝑛 .ضریب مؤثر محصورشدگی _ 

𝐾𝑡𝑟 .شاخص آرماتور عرضی mm 

𝑙 .طول دهانه تیر یا دال یک طرفه. طول آزاد طره mm 

𝑙𝑎 گاه یا نقطه عطف.از محور تکیه طول مهار اضافی میلگرد فراتر mm 

𝑙𝑐 .طولی عضو فشاری از مرکز به مرکز گره های انتهایی mm 

𝑙𝑑 .طول گیرایی کششی میلگرد آجدار، مفتول آجدار و مفتول های جوش شده آجدار یا ساده mm 

𝑙𝑑𝑐 .طول گیرایی فشاری میلگرد آجدار و مفتول آجدار mm 

𝑙𝑑ℎ 
گیری شده از بر خارجی دار، اندازهدار یا مفتول قالبمیلگرد آجدار قالبطول گیرایی کششی 

 قالب تا محل مقطع بحرانی.
mm 

𝑙𝑑𝑡 
میلگرد تا کالهک گیری شده از وجه باربر دار، اندازه کالهکطول گیرایی کششی میلگرد آجدار 

 محل مقطع بحرانی.
mm 

𝑙𝑒 برش. طول باربر مهار در mm 

𝑙𝑒𝑥𝑡  شده در انتهای قالب استاندارد.داده ادامهطول مستقیم mm 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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𝑙𝑛 ها.گاهطول دهانه آزاد، اندازه گیری شده بر تا بر تکیه mm 

𝑙𝑜 شود.گیری شده از بر گره اتصال، که در آن خاموت گذاری ویژه میطولی از عضو، اندازه mm 

𝑙𝑠𝑐 .طول وصله پوششی فشاری mm 

𝑙𝑠𝑡 پوششی کششی. طول وصله mm 

𝑙𝑡 

های دوطرفه طول دهانه ضلع کوچکتر طول دهانه عضو در آزمایش بارگذاری. این طول در دال

ها و )ب( فاصله آزاد گاهاست. طول دهانه کوچکترین دو مقدار: )الف( فاصله محور تا محور تکیه

تکیه ای این طول دو برابر فاصله بر است. در اعضای طره h، ها به اضافه ضخامت عضوگاهبین تکیه

 تا انتهای طره است.گاه 

mm 

𝑙𝑢 .طول مهارنشده ستون یا دیوار mm 

𝑙𝑣 .طول بازوی کالهک برشی از مرکز بار متمرکز یا عکس العمل تکیه گاهی mm 

𝑙𝑤  برشی.طول کل دیوار یا طول قطعه دیواری یا دیوارپایه در راستای نیروی mm 

𝑙1 
گیری شده از فاصله مرکز تا مرکز شود، اندازهطول دهانه در راستایی که لنگرها تعیین می

 ها.گاهتکیه
mm 

𝑙2  طول دهانه در راستای عمود بر𝑙1ها.گاهگیری شده از فاصله مرکز تا مرکز تکیه، اندازه mm 

𝐿 برداری.بار زنده یا اثرات ناشی از آن در حد بهره mm 

𝐿𝑟 برداری.بار زنده بام یا اثرات ناشی از آن در حد بهره mm 

𝑀𝑎 شود.برداری که در محاسبه تغییرشکل منظور میحداکثر لنگر ناشی از بارهای بهره N. mm 

𝑀𝑐 .لنگر ضریبدار تشدید شده برای درنظر گرفتن آثار ناشی از الغری در عضو فشاری N. mm 

𝑀𝑐𝑟  خوردگی.لنگر ترک N. mm 

𝑀𝑐𝑟𝑒 شود.خوردگی میلنگر ناشی از بارهای خارجی که موجب ترک N. mm 

𝑀𝑚𝑎𝑥 .حداکثر لنگر ضریبدار در مقطع عضو ناشی از بارهای خارجی N. mm 

𝑀𝑛 .مقاومت خمشی اسمی مقطع N. mm 

𝑀𝑛𝑏 است. دال در در یک گره قاب در حالتی که دال در کشش-مقاومت خمشی اسمی تیر N. mm 

𝑀𝑛𝑐 
کمترین مقاومت خمشی اسمی یک ستون در یک گره قاب، محاسبه شده با یک نیروی محوری 

 دار، در جهت نیروهای جانبی مورد نظر.ضریب
N. mm 

𝑀𝑜 استاتیکی ضریبدار. کل لنگر N. mm 

𝑀𝑝 .مقاومت خمشی پالستیک مورد نیاز در مقطع کالهک برشی N. mm 

𝑀𝑝𝑟 

مقاومت خمشی محتمل عضو، با یا بدون بار محوری، در بر گره اتصال که با فرض تنش کششی 

،  برابر با یک محاسبه ϕو ضریب کاهش مقاومت،  1.25𝑓𝑦در میلگردهای طولی حداقل برابر با 

 شود.می

N. mm 

𝑀𝑠𝑎 برداری بدون درنظر گرفتن اثر حداکثر لنگر در دیوار ناشی از بارهای بهره𝑃Δ. N. mm 

𝑀𝑠𝑐 .N لنگر ضریبدار دال که ستون در گره اتصال در برابر آن مقاومت می کند.  mm 

𝑀𝑢 .لنگر ضریبدار در مقطع یک عضو N. mm 

𝑀𝑢𝑎 
لنگر در وسط ارتفاع دیوار ناشی از بارهای جانبی ضریبدار و بارهای عمودی ضریبدار خارج از 

 .𝑃Δمرکز، بدون در نظر گرفتن اثر 
N. mm 

𝑀𝑣  لنگر خمشی مقاوم آرماتورهای کالهک برشی N. mm 

𝑀1 کوچکترین لنگر ضریبدار دو انتهای عضو فشاری N. mm 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب
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𝑀1𝑛𝑠 
کنند، لنگر ضریبدار عضو فشاری ناشی از بارهایی که تغییر مکان جانبی قابل مالحظه ایجاد نمی

 شود.مرتبه اول سازه محاسبه می االستیککند. این لنگر از تحلیل اثر می 𝑀1در انتهایی که 
N. mm 

𝑀1𝑠 
کنند، در لنگر ضریبدار عضو فشاری ناشی از بارهایی که تغییر مکان جانبی قابل مالحظه ایجاد می

 شود.مرتبه اول سازه محاسبه می االستیککند. این لنگر از تحلیل اثر می 𝑀1انتهایی که 
N. mm 

𝑀2 

های عضو وارد گاهبزرگترین لنگر ضریبدار دو انتهای عضو فشاری . چنانچه بار جانبی در بین تکیه

همواره مثبت منظور  𝑀2شود. لنگر بزرگترین لنگر وارد به عضو در نظر گرفته می 𝑀2شود 

 گردد.می
N. mm 

𝑀2,𝑚𝑖𝑛  حداقل مقدار𝑀2. N. mm 

𝑀2𝑛𝑠 
کنند، لنگر ضریبدار عضو فشاری ناشی از بارهایی که تغییر مکان جانبی قابل مالحظه ایجاد نمی

 شود.مرتبه اول سازه محاسبه می االستیککند. این لنگر از تحلیل اثر می 𝑀2در انتهایی که 
N. mm 

𝑀2𝑠 
کنند، در ایجاد میلنگر ضریبدار عضو فشاری ناشی از بارهایی که تغییر مکان جانبی قابل مالحظه 

 شود.مرتبه اول سازه محاسبه می االستیککند. این لنگر از تحلیل اثر می 𝑀2انتهایی که 
N. mm 

𝑛  مثل میلگردها، مفتولها، مهار ها، یا بازوهای کالهکهای برشی. اقالمتعداد _ 

𝑛𝑙 

که به گوشه  چند ضلعیتعداد میلگردهای طولی حول پیرامون هسته ستون با خاموت های 

خاموت یا قالب های لرزه ای تکیه دارند. یک گروه میلگرد به هم بسته شده یک میلگرد منفرد در 

 نظر می شود.
_ 

𝑁𝑎 .مقاومت اسمی پیوستگی در کشش یک مهار منفرد چسبی N 

𝑁𝑎𝑔 .مقاومت اسمی پیوستگی در کشش یک گروه مهار های چسبی N 

𝑁𝑏  در یک مهار منفرد تحت کشش در بتن ترک خورده.مقاومت مبنای شکست بتن N 

𝑁𝑏𝑎 .مقاومت مبنای پیوستگی در کشش یک مهار منفرد چسبی N 

𝑁𝑐𝑏 .مقاومت اسمی شکست بتن در کشش در یک مهار منفرد N 

𝑁𝑐𝑏𝑔 .مقاومت اسمی شکست بتن در کشش یک گروه مهار ها N 

𝑁𝑐𝑝  مهار منفرد.مقاومت مبنای اهرمی بتن در یک N 

𝑁𝑐𝑝𝑔 .مقاومت مبنای اهرمی بتن در یک گروه مهار ها N 

𝑁𝑛 .مقاومت اسمی در کشش N 

𝑁𝑝 .مقاومت بیرون کشیدگی در کشش در یک مهار منفرد در بتن ترک خورده N 

𝑁𝑝𝑛 .مقاومت اسمی بیرون کشیدگی در کشش در یک مهار منفرد N 

𝑁𝑠𝑎 
منفرد یا یک مهار در گروه مهار ها در کشش، که مقاومت فوالد بر آن مقاومت اسمی یک مهار 

 حاکم است.
N 

𝑁𝑠𝑏 .مقاومت پکیدگی سطح جانبی در یک مهار منفرد N 

𝑁𝑠𝑏𝑔 .مقاومت پکیدگی سطح جانبی در یک گروه مهار ها N 

𝑁𝑢 
شود و در اعضای بر آن وارد می 𝑇𝑢یا  𝑉𝑢نیروی محوری ضریبدار عمود بر مقطع که هم زمان با 

 فشاری مثبت و در اعضای کششی منفی درنظر گرفته می شود.
N 

𝑁𝑢𝑎 ها.نیروی ضریبدار کششی وارد بر مهار یا یک مهار از گروه مهار N 

𝑁𝑢𝑎,𝑔 .نیروی ضریبدار کششی کل وارد بر گروه مهار ها N 

𝑁𝑢𝑎,𝑖 با بیشترین تنش در گروه مهار ها. نیروی ضریبدار کششی وارد بر یک مهار N 

𝑁𝑢𝑎,𝑠 بار ضریبدار کششی دائمی N 

ى نظر خواهى
ط برا
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𝑁𝑢𝑐 
وارد می شود.  𝑉𝑢که هم زمان با  یا زیرسری نیروی ضریبدار کششی افقی وارد بر باالی دستک

 این نیرو برای کشش مثبت در نظر گرفته می شود.
N 

𝑝𝑐𝑝 .محیط خارجی سطح مقطع بتن mm 

𝑝ℎ  های خاموت خارجی پیچشی مقطع.سطح محدود به خط گذرنده از محور ساقمحیط mm 

𝑃𝑐 .بار کمانش بحرانی N 

𝑃𝑛 .مقاومت اسمی فشاری محوری عضو N 

𝑃𝑛,𝑚𝑎𝑥 .حداکثر مقاومت اسمی فشاری محوری عضو N 

𝑃𝑛𝑡 .مقاومت اسمی کششی محوری عضو N 

𝑃𝑛𝑡,𝑚𝑎𝑥 محوری عضو. حداکثر مقاومت اسمی کششی N 

𝑃𝑜 .مقاومت اسمی محوری عضو، بدون برون محوری N 

𝑃𝑠 عضو بار محوری بدون ضریب در طراحی در نیمه ارتفاع مقطع شامل آثار وزن.  

𝑃𝑢 .نیروی محوری ضریبدار. این نیرو برای فشار مثبت و برای کشش منفی در نظر گرفته می شود N 

𝑃Δ  تغییر شکل جانبی.لنگر ثانویه ناشی از N. mm 

𝑞𝐷𝑢 .بار مرده ضریبدار در واحد سطح N m2⁄  

𝑞𝐿𝑢 .بار زنده ضریبدار در واحد سطح N m2⁄  

𝑞𝑢 .بار ضریبدار در واحد سطح N m2⁄  

𝑄 .شاخص پایداری برای یک طبقه _ 

𝑟 .شعاع ژیراسیون مقطع mm 

𝑅 برداری.اران در شرایط بهرهاثر تجمعی بار ب _ 

𝑠 .فاصله مرکز به مرکز میلگردهای طولی یا عرضی و مهار ها mm 

𝑠𝑖  فاصله مرکز به مرکز میلگردها در راستایi.ا م در مجاورت سطح عضو mm 

𝑠𝑜  فاصله مرکز به مرکز میلگردهای عرضی در ناحیه طول𝑙𝑜. mm 

𝑠𝑠 معیار نمونه. انحراف MPa 

𝑠𝑤 .فاصله آزاد بین جان های مجاور mm 

𝑠2 .فاصله مرکز به مرکز آرماتورهای طولی برشی یا پیچشی mm 

𝑆 برداری.اثر بار برف در شرایط بهره _ 

𝑆𝑒 
صل پالستیک ناشی النگر، برش یا نیروی محوری در اتصال متناظر با ایجاد مقاومت محتمل در مف

 از تغییر مکان های جانبی غیرخطی، در اثر بارهای زلزله و ثقلی.
_ 

𝑆𝑚 .مدول مقطع االستیک mm3 

𝑆𝑛  مقطع. اتکاییمقاومت اسمی خمشی، برشی، محوری، پیچشی یا _ 

𝑆𝑦 
فوالد در اعضای متصل شده به آن برای خمش، برش و  𝑓𝑦مقاومت تسلیم یک اتصال بر اساس 

 نیروی محوری.
MPa 

𝑡 .ضخامت دیواره در مقاطع توخالی mm 

𝑡𝑓 .ضخامت بال mm 

𝑇 
وارفتگی، جمع شدگی، نشست های نسبی و جمع شدگی جبرانی بتن در شرایط  آثار تجمعی دما،

 برداری.بهره
_ 

𝑇𝑐𝑟 .لنگر پیچشی ترک خوردگی N. mm 

𝑇𝑡 کل بار آزمون. N 
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𝑇𝑡ℎ .لنگر پیچشی آستانه N. mm 

𝑇𝑛 .مقاومت اسمی پیچشی مقطع N. mm 

𝑇𝑢 .لنگر ضریبدار پیچشی در مقطع N. mm 

𝑈 ها.مقاومت مورد نیاز عضو یا مقطع جهت مقابله با بارهای ضریبدار یا آثار ناشی از آن _ 

𝑣𝑐 .تنش متناظر با مقاومت اسمی برش دوطرفه که با بتن ایجاد شده است MPa 

𝑣𝑛 .تنش معادل بتن متناظر با مقاومت اسمی برش دوطرفه دال یا شالوده MPa 

𝑣𝑠  متناظر با مقاومت اسمی برش دوطرفه که با آرماتور ایجاد شده است.تنش معادل بتن MPa 

𝑣𝑢 .حداکثر تنش ضریبدار برش دوطرفه که حول پیرامون مقطع بحرانی مورد نظر محاسبه می شود MPa 

𝑣𝑢𝑔 
تنش برشی ضریبدار وارد بر مقطع بحرانی دال برای عملکرد دوطرفه ناشی از بارهای ثقلی، بدون 

 انتقال لنگر.
MPa 

𝑉𝑏 .مقاومت مبنای شکست در برش بتن در یک مهار منفرد در بتن ترک خورده N 

𝑉𝑐 .مقاومت اسمی برشی که با بتن ایجاد شده است N 

𝑉𝑐𝑏 .مقاومت اسمی شکست بتن در برش در یک مهار منفرد N 
𝑉𝑐𝑏𝑔 .مقاومت اسمی شکست بتن در برش در گروه مهار ها N 

𝑉𝑐𝑖 
مقاومت اسمی برشی که با بتن ایجاد شده، در مواردی که ترک خوردگی قطری از ترکیب برش و 

 لنگر نتیجه می شود.
N 

𝑉𝑐𝑝 .مقاومت اسمی اهرمی بتن در یک مهار منفرد N 
𝑉𝑐𝑝𝑔 .مقاومت اسمی اهرمی بتن در گروه مهار ها N 

𝑉𝑐𝑤 
در مواردی که ترک خوردگی قطری از تنش کششی مقاومت اسمی برشی که با بتن ایجاد شده، 

 اصلی زیاد در جان نتیجه می شود.
N 

𝑉𝑑 .نیروی برشی در مقطع ناشی از بار مرده بدون ضریب N 

𝑉𝑒 .نیروی برشی طراحی برای ترکیب بارهای شامل آثار زلزله N 

𝑉𝑖  نیروی برشی ضریبدار در مقطع، ناشی از بارهای خارجی که هم زمان با𝑀𝑚𝑎𝑥 .رخ می دهد N 

𝑉𝑛 .مقاومت اسمی برشی N 

𝑉𝑛ℎ .مقاومت اسمی برشی افقی N 

𝑉𝑠 .مقاومت اسمی برشی که با آرماتور برشی ایجاد شده است N 

𝑉𝑠𝑎 
مهار در گروه مهار ها که تابع مقاومت فوالد یک تک مقاومت اسمی برشی در یک مهار منفرد یا 

 است.
N 

𝑉𝑢 .نیروی برشی ضریبدار در مقطع N 

𝑉𝑢𝑎 .نیروی برشی ضریبدار وارد بر یک مهار منفرد یا گروه مهار ها N 

𝑉𝑢𝑎,𝑔 .نیروی برشی ضریبدار کل وارد بر گروه مهار ها N 

𝑉𝑢𝑎,𝑖 کند.بیشترین تنش در گروه مهار ها را تجربه می نیروی برشی ضریبدار وارد بر مهاری که N 

𝑉𝑢ℎ .نیروی برشی ضریبدار در طول سطح تماس دو الیه بتن در عضو خمشی مرکب بتنی N 

𝑉𝑢𝑠 .برش ضریبدار افقی در یک طبقه N 

𝑤𝑐 .چگالی یا واحد وزن بتن معمولی یا چگالی معادل بتن سبک kg m3⁄  

𝑤𝑢  طول تیر یا دال یک طرفه.بار ضریبدار در واحد N mm⁄  

𝑤 𝑐𝑚⁄  _ نسبت آب به مصالح سیمانی. 

𝑊 .بار باد یا آثار ناشی از آن _ 
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𝑥 .بعد کوچکتر در مقطع مربع مستطیل mm 

𝑦 .بعد بزرگتر در مقطع مربع مستطیل mm 

𝑦𝑡  ،از وجه کششی، بدون توجه به میلگردها.فاصله محور ثقل مقطع کل mm 

𝛼  معرف راستای آرماتور.زاویه _ 

𝛼𝑐 .ضریب معرف سهم نسبی مقاومت بتن در مقاومت اسمی برشی دیوار _ 

𝛼𝑓 
نسبت سختی خمشی مقطع تیر به سختی خمشی عرضی از دال محاط به خطوط مرکزی پانل 

 های مجاور در هر طرف تیر، در صورت وجود. 
_ 

𝛼𝑓𝑚  مقدار متوسط𝛼𝑓 .برای تمام تیرهای اطراف یک پانل _ 

𝛼𝑓1  مقدار𝛼𝑓  در راستای𝑙1. _ 

𝛼𝑓2  مقدار𝛼𝑓  در راستای𝑙2. _ 

𝛼𝑖  زاویه بین محور بست و میلگردهای الیهi  بست.آن ا م آرماتورهای متقاطع با _ 

𝛼𝑠  برای تعیین شده ضریب استفاده𝑉𝑐 .در دال ها و شالوده ها _ 

𝛼𝑣 .نسبت سختی خمشی بازوی کالهک برشی به سختی خمشی مقطع دال مرکب _ 

𝛼1 .زاویه راستای آرماتورهای توزیع شده در یک بست _ 

𝛼2  زاویه راستای آرماتورهای متعامد با𝛼1 .در یک بست _ 

𝛽 
وارد نسبت ابعاد بزرگ به کوچک: دهانه های آزاد در دال های دوطرفه، اضالع مقطع ستون، سطح 

 بار متمرکز یا عکس العمل و یا اضالع یک شالوده. شدن
_ 

𝛽𝑏 .نسبت مساحت آرماتور قطع شده به کل مساحت آرماتور کششی در مقطع _ 

𝛽𝑑𝑛𝑠  در محاسبه کاهش سختی ستون زیر اثر بارهای محوری دائمی.شده نسبت استفاده _ 

𝛽𝑑𝑠 
نسبت حداکثر برش ضریبدار ناشی از بارهای دائمی در یک طبقه به حداکثر برش ضریبدار در آن 

 یک ترکیب بار. درطبقه، 
_ 

𝛽𝑛  ناحیه گرهجهت احتساب اثر مهاری بند ها روی مقاومت مؤثر فشاری شده ضریب استفاده. _ 

𝛽𝑠 
محصور کننده در مقاومت مؤثر خوردگی و آرماتور جهت محاسبه اثر ترکشده ضریب استفاده 

 فشاری بتن در یک بست.
_ 

𝛽𝑡 
مرکز تا  طول دهانه ی معادلنسبت سختی پیچشی مقطع تیر لبه به سختی خمشی دال به عرض

 تیر. مرکز
_ 

𝛽1 .ضریب تعیین نسبت عمق بلوک مستطیلی معادل تنش فشاری به عمق محور خنثی در مقطع _ 

𝛾𝑓 
با خمش دال منتقل  در اتصال دال به ستون که 𝑀𝑠𝑐از  نسبتیجهت تعیین شده ضریب استفاده 

 شود.می
_ 

𝛾𝑠  د در نوار مرکزی شالوده قرار داده شودجهت تعیین بخشی از آرماتور که بایشده ضریب استفاده. _ 

𝛾𝑣 
با برون محوری برش  در اتصال دال به ستون که 𝑀𝑠𝑐جهت تعیین بخشی از شده ضریب استفاده 

 شود.منتقل می
_ 

𝛿 .ضریب تشدید لنگر، مورد استفاده در تعیین آثار ناشی از انحنا بین دو سر عضو فشاری _ 

𝛿𝑠 
جانبی  تغییر مکانضریب تشدید لنگر، مورد استفاده در در قاب های مهارنشده، برای تعیین 

 های ثقلی و جانبی.ناشی از بارنسبی 
_ 

𝛿𝑢 یی طراحی.جابجا mm 

Δ𝑐𝑟  تغییر شکل خارج از صفحه در نیمه ارتفاع دیوار، متناظر با لنگر ترک خوردگی𝑀𝑐𝑟 mm 

Δ𝑛  تغییر شکل خارج از صفحه در نیمه ارتفاع دیوار، متناظر با مقاومت اسمی خمشی𝑀𝑛 mm 
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Δ𝑜  تغییر مکان جانبی نسبی بین باال و پایین یک طبقه ناشی از𝑉𝑢𝑠 mm 

Δ𝑟 

ساعت بعد از حذف بار آزمون اندازه گیری می شود. در آزمون بار اول،  24پسماند که  تغییر شکل

پسماند نسبت به موقعیت سازه در شروع آزمون بار اول اندازه گیری می شود. در  تغییر شکل

پسماند نسبت به موقعیت سازه در شروع آزمون بار دوم اندازه گیری  تغییر شکلآزمون بار دوم، 

 می شود.

 

Δ𝑠 برداری.تغییر شکل خارج از صفحه ناشی از بارهای بهره mm 

Δ𝑢 .تغییر شکل خارج از صفحه در نیمه ارتفاع دیوار، ناشی از بارهای ضریبدار mm 

Δ𝑥 جانبی نسبی طراحی در طبقه  تغییر مکانx. mm 

Δ1 
 آزمونساعت بعد از اعمال کامل بار  24حداکثر تغییر شکل در آزمایش بارگذاری بار اول که 

 گیری می شود.اندازه
mm 

Δ2 

 آزمونساعت بعد از اعمال کامل بار  24حداکثر تغییر شکل در آزمایش بارگذاری بار دوم که 

بارگذاری بار دوم اندازه  اندازه گیری می شود. این تغییر شکل نسبت به موقعیت سازه در شروع

 گیری می شود.
mm 

휀𝑡 
کرنش خالص کششی در آخرین ردیف آرماتورهای کششی طولی در مقاومت اسمی، بدون کرنش 

 های ناشی از وارفتگی، جمع شدگی و دما.
_ 

휀𝑡𝑦 
که برای تعریف یک مقطع کنترل مقدار کرنش خالص کششی در آخرین ردیف آرماتورهای طولی 

 فشار استفاده می شود.شده با 
_ 

θ .زاویه بین محور بست، عضو قطری فشاری و یا منطقه فشاری با وتر کششی عضو _ 

λ  
ضریب تصحیح جهت انعکاس مشخصات مکانیکی کاهش یافته بتن سبک نسبت به بتن معمولی 

 با مقاومت فشاری یکسان.
 

λa 
ضریب تصحیح جهت انعکاس مشخصات مکانیکی کاهش یافته بتن سبک در کاربردهای مهاری 

 بتن. دایمی
 

λΔ برای تعین تغییر شکل اضافی ناشی از بارهای دراز مدت.شده استفاده  ضریب _ 

μ .ضریب اصطکاک _ 

ξ .ضریب وابسته به زمان برای بار دائمی _ 

ρ  نسبت𝐴𝑠  به𝑏𝑑. _ 

ρ′  نسبت𝐴𝑠
 _ .𝑏𝑑به  ′

ρ𝑙 
عمود بر کل بتن در دیوارها به مساحت سطح مقطع توزیع شده نسبت مساحت آرماتور طولی قائم 

 آنها.
_ 

ρ𝑠 
. حجم بتن محصور شده تا پشت در هسته پیچ به حجم بتن محصور شدهنسبت حجم آرماتور دور

 شود.پیچ محاسبه میدورخارجی 
_ 

ρ𝑡 
عمود بر کل بتن ، آرماتور افقی، به مساحت سطح مقطع توزیع شده نسبت مساحت آرماتور عرضی

 آنها.
_ 

ρ𝑣  به مساحت سطح تماس. بندنسبت مساحت آرماتور  

ρ𝑤  نسبت𝐴𝑠  به𝑏𝑤𝑑. _ 

ϕ .ضریب کاهش مقاومت _ 

𝜏𝑐𝑟 .تنش مشخصه پیوستگی مهار چسبی در بتن ترک خورده MPa 

𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟  مهار چسبی در بتن ترک نخورده.تنش مشخصه پیوستگی MPa 
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Ψ𝑐 .ضریب اصالح طول گیرایی برای پوشش بتنی _ 

Ψ𝑐,𝑁  ترک در بتن. عدم وجودیا  وجودضریب اصالح مقاومت کششی مهار ها با توجه به _ 

Ψ𝑐,𝑃  ترک در بتن. عدم وجودیا  وجودضریب اصالح مقاومت بیرون کشیدگی مهار ها با توجه به _ 

Ψ𝑐,𝑉 
عدم یا  وجودترک در بتن یا  عدم وجودیا  وجودضریب اصالح مقاومت برشی مهار ها با توجه به 

 .اضافیآرماتور  وجود
_ 

Ψ𝑐𝑝,𝑁 
ضریب اصالح مقاومت کششی مهار های کاشته شده در بتن بدون ترک و بدون آرماتور اضافی 

 جهت منظور کردن تنش های کششی شکافنده ناشی از کاشتن.
_ 

Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎 
ضریب اصالح مقاومت کششی مهار های چسبی در بتن بدون ترک و بدون آرماتور اضافی جهت 

 منظور کردن تنش های کششی شکافنده ناشی از کاشتن.
_ 

Ψ𝑒  پوشش آرماتور.نوع الیه ضریب اصالح طول گیرایی برای _ 

Ψ𝑒𝑐,𝑁  وارده.ضریب اصالح مقاومت کششی مهار ها برای برون محوری بارهای _ 

Ψ𝑒𝑐,𝑁𝑎 برای برون محوری بارهای وارده. ب اصالح مقاومت کششی مهارهای چسبیضری _ 

Ψ𝑒𝑐,𝑉 برای برون محوری بارهای وارده. ب اصالح مقاومت برشی مهارهاضری _ 

Ψ𝑒𝑑,𝑁 .ضریب اصالح مقاومت کششی مهار ها برای نزدیکی به لبه های عضو بتنی _ 

Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎  اصالح مقاومت کششی مهار های چسبی برای نزدیکی به لبه های عضو بتنی.ضریب _ 

Ψ𝑒𝑑,𝑉 .ضریب اصالح مقاومت برشی مهار ها برای نزدیکی به لبه های عضو بتنی _ 

Ψℎ,𝑉 در اعضای بتنی با ضریب اصالح مقاومت برشی مهارهایی که ℎ𝑎 < 1.5𝑐𝑎𝑙 قرار دارند. _ 

Ψ𝑟  ضریب اصالح طول گیرایی برای آرماتورهای محصور کننده _ 

Ψ𝑠  ضریب اصالح طول گیرایی برای قطر آرماتورها _ 

Ψ𝑡 در کشش ضریب اصالح طول گیرایی برای موقعیت بتن ریزی. _ 

Ψ𝑤 در کشش ضریب اصالح طول گیرایی برای مفتول های آجدار جوشی. _ 

Ω𝑜 
های مقاوم در برابر زلزله. این ضریب در آیین نامه سیستم در "اضافه مقاومت"ضریب تشدید 

 است. بارگذاری مربوط به زلزله تعیین شده
_ 
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 اصطالحاتو تعاریف   9-2-3

 

 تعریف اصطالح اصطالح انگلیسی اصطالح فارسی

 reinforcement آرماتور
 با که بتن در شده یجاگذار یفوالد یلگردهایم ای لگردیم

 .باشندداشته تطابق 20-5 تا 20-2 یبندها مشحصات

 ,reinforcement آجدار آرماتور
deformed 

 .صاف ریغ شدهداده شکل بدنه با آرماتور

 ,reinforcement اضافی آرماتور
supplementary 

 عمل بتن شکست لیپتانس از یریجلوگ جهت که یآرماتور

 یا سازه عضو به ها مهار از یطراح بار انتقال در یول کند یم

 .ندارد شرکت

  ,reinforcement ساده آرماتور
plain 

 صاف بدنه با آرماتور

 spiral چیپدور آرماتور
reinforcement 

 یا استوانه چیمارپ کی شکل به وستهیپ طور به که یآرماتور

 .باشد شده دهیچیپ

  ,reinforcement یجوش یمفتول آرماتور
welded wire 

 بصورت که جوش شیپ آجدار ای ساده یلگردهایم شبکه

 .شوند یم ساخته صفحه

  ,reinforcement مهار آماتور
anchor 

 به ها مهار از یطراح بار انتقال جهت استفاده مورد آرماتور

 یا سازه عضو

 connection اتصال

 متصل هم به را شتریب ای عضو دو آن در که سازه از یاهیناح

 کاربرد زین ساختهشیپ یاعضا مورد در اصطالح نیا. کند یم

 .دارد

  ,connection ریپذ شکل اتصال
ductile 

 اثر در که ساخته شیپ قطعه چند ای کی نیب اتصال

 .رسندیم میتسل حد به زلزله بار از یناش یهاییجابجا

  ,connection یقو اتصال
strong 

 اثر در که ساخته شیپ قطعه چند ای کی نیب اتصال

 در ماند،یم یباق کیاالست زلزله بار از یناش یهاییجابجا

 .رسند یم میتسل حد به مجاور یهااتصال که یحال

 effective depth of مقطع مؤثر ارتفاع
 section 

 ،یکشش یآرماتورها ثقل مرکز تا بتن یفشار یینها تار فاصله

 .یخمش عضو کی مقطع در

  two way دوطرفه عملکرد با یاعضا
construction 

 منتقل راستا دو در یخمش عملکرد با را بارها که ییاعضا

 .اندگروه نیا در هاشالوده و هادال یبعض. دنکنیم

  one way طرفه کی عملکرد با یاعضا
  construction 

 تحمل راستا کی در یخمش عملکرد با را بارها که ییاعضا

 .کنندیم

 composite concrete مرکب یبتن یخمش یاعضا
fexural members 

 درجا، ای ساختهشیپ جداگانه، یاجزا از که یخمش یاعضا

 واحد صورت به که اندشده متصل بهم یابگونه و شده ساخته

 .کنندیم تحمل بار

 admixture یافزودن ماده ،یافزودن
 نیح در ای و قبل بتن مشخصات رییتغ یبرا که یاضاف ماده

 .شودیم اضافه آن به مواد اختالط
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 boundary element یمرز المان
 با که ،آن طول امتداد در افراگم،ید ای وارید لبه از یقسمت

 .شود یم تیتقو یعرض و یطول یآرماتورها

 load بار

 و نیساکن مصالح، وزن از یناش یها تالش گرید و روهاین

 راتییتغ و ینسب یها ییجابجا ،یطیمح آثار آنها، متعلقات

 .یابعاد

  ,load یبردار بهره بار
service 

 بدون شود،یم وارد سازه به یبرداربهره نیح در که یبار

 .بیضر

  ,load زنده بار
live 

 وارد سازه به یبردار بهره زمان در یدائم بطور که ییبارها

 .بیضر بدون شوند، ینم

  ,load بداریضر بار
factored 

 .بار بیضر در شده ضرب بار

  ,load مرده بار
dead 

 بهره زمان در که آن یالحاق قطعات و سازه یاعضا وزن

 .بیضر بدون دارند، حضور محتمال یبردار

 concrete بتن
 ز،یر سنگدانه گر،ید یمانیس ماده هر ای رتلندپ مانیس مخلوط

 . یافزودن مواد بدون ای با آب و درشت سنگدانه

  ,concrete آرمه بتن
reinforced 

 نیا در شده نییتع حداقل زانیم به آرماتور، با که یبتن

 .باشد شده تیتقو نامه،نییآ

 یفوالد افیال با بتن
concrete, 
steel fiber  
reinforced 

 در وستهیپ ریغ پراکنده یفوالد افیال ینیمع مقدار یحاو بتن

 .مختلف یراستاها

  ,concrete دهیتن شیپ بتن
prestressed 

 تنش کاهش جهت یداخل یفشار یها تنش آن در که یبتن

 .است شده جادیا یبرداربهره یبارها از یناش یکشش یها

  ,concrete ساخته شیپ بتن
precast 

 در اش یینها مکان از ریغ ،یگرید محل در که یبتن قطعه

 .شودیم ساخته سازه،

  ,concrete ساده بتن
plain 

 شده نییتع حداقل از کمتر آرماتور با ای آرماتور بدون بتن

 .آرمه بتن یبرا

  structural یا سازه بتن
concrete 

 .شودیم برده بکار بار تحمل یبرا که یبتن

 ,concrete سبک بتن
 lightweight 

-1440های سبک و غیر سبک، با چگالی بین بتن با سنگدانه
3kg/m 1840  طبق…. 

  ,concrete دهیتن شیپ ریغ بتن
nonprestressed 

 بتن یبرا شده نییتع آرماتور اقل حد با یمعمول آرمه بتن

 .یدگیتن شیپ بدون آرمه،

  ,concrete سبک کامال بتن
all lightweight 

 ...طبق( هاسنگدانه هیکل) سبک یهاسنگدانه با بتن

  ,concrete سبک ماسه بتن
reinforced 

 و یمعمول زیر یهاسنگدانه با شده ساخته سبک بتن

 .سبک درشت یهاسنگدانه

  ,concrete یمعمول بتن
normalweight 

 2560-2155های معمولی، با چگالی بین بتن با سنگدانه
3kg/m  طبق…. 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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strutبست
 یروهاین ندیبرآ نماینده که خرپایی مدل در یفشار عضو

 .می باشد یفشار هیناح یبادبزن ای یمواز

  ,strutشکل یبطر بست
bottle shaped

 خود ییانتها دو ینواح از تر ضیعر یانیم هیناح در که یبست

 د.باشیم

 base of structure سازه یپا
مقررات ششم مبحث در زلزله فصل فیتعر مطابق هیپا تراز

 .ساختمان یمل

wall pierدیوار پایه

قطعه دیواری قائم که در آن نسبت طول افقی به ضخامت 

)h/wl(  و نسبت ارتفاع به طول افقی  6مساوی یا کمتر از

)wl/wh(  باشد. 2بزرگتر از 

 postیدگیکش پس
tensioning

 سخت از بعد هاکابل آن در که یدگیتن شیپ در است یروش

 .شوندیم دهیکش بتن شدن

 ,coverلگردیم یبتن پوشش
specifed  concrete

 سطح مجاور یآرماتورها یبرا که لگردیم یرو یبتن پوشش

 .است شده ینیب شیپ یبتن قطعه

 pretensioning یدگیکش شیپ
 ختنیر از قبل هاکابل آن در که یدگیتن شیپ در است یروش

 .شوندیم دهیکش بتن

tendonتاندون

 و هاکابل ها، یمهار از یامجموعه به دهیکشپس یاعضا در

 موارد یبرا هاغالف ای دهینچسب موارد یبرا آنها یهاپوشش

 .شودیم گفته ،یگروت دهیچسب

 ,tendonدهیچسب تاندون
bonded

.چسبندیم اطراف بتن به گروت کمک به که ییهااندونت

 ,tendonیخارج تاندون
external

 برده کار به دهیکشپس عضو مقطع از خارج که ییهاتاندون

 .شوندیم

 ,tendonدهینچسب تاندون
unbonded

 شیپ یروین و انددهینچسب اطراف بتن به که ییهاتاندون

 . ندینمایم منتقل عضو به انتها دو از تنها را یدگیتن

  design loadیطراح بار بیرکت
combination

.آنها از یناش اثرات ای بداریضر یبارها بیترک

  designیطراح یجانب مکان رییتغ
displacement

مجموع تغییر مکان های جانبی االستیک و غیر االستیک 

ناشی از زلزله طرح، که در آن اثر ترک خوردکی بتن، پیچش، 

𝑃و نیز اثر  −  منظور شده است. ∆

beamریت
 ای با دارد، قرار برش و خمش ریتاث تحت عمدتا  که یعضو

 .چشیپ ای یمحور یروین بدون

 embedments بتن در یجاگذار

 یجاگذار بتن در که مهارها و لگردهایم جز به یقطعات

 در قطعات تیتثب یبرا که یلیوسا ریسا و لگردهایم. شوندیم

 . ندیآ یم حساب به آن جزء شوند یم یجاگذار بتن

 ,steel elementترد یفوالد جزء
brittle

 یکرنش ،یختگیگس حد در یکشش آزمون در که یفوالد جزء

 درصد 30 از کمتر مقطع سطح کاهش ای درصد 14 از کمتر

 .شود مراجعه آزمون استاندارد ضابطه به. باشد داشته

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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  ,steel element ریپذ شکل یفوالد جزء
ductile 

 یکرنش ،یینها حد در یکشش آزمون در که یفوالد جزء

 درصد 30 از کمتر یمقطع سطح کاهش و درصد 14 از شتریب

 .باشد داشته

 collector کننده جمع
 قائم ستمیس به را افراگمید یروین که یفشار ای یکشش عضو

 .کند یم منتقل زلزله یجانب باربر

 adhesive چسب
 یمرهایپل بیترک ای یآل یمرهایپل از مرکب ییایمیش ماده

 .کندیم عمل اختالط صورت در که یآل ریغ مواد و یآل

 مقطع در فوالد کرنش حد

 فشار با شدهکنترل
Compression controlled 

strain limit 

 از یناش اثرات بدون ،یخارج بار از حاصل خالص کرنش

 متعادل کرنش طیشرا در یوارفتگ ای و یشدگ جمع حرارت،

 .است فوالد شدن یجار رینظ کرنش با برابر معموال که

 stirrup خاموت
 یروهاین برابر در مقاومت جهت استفاده مورد یآرماتورها

 .عضو در یچشیپ و یبرش

 hoop دورگیر

 و شدهساخته قطعه چند ای کی از که چیمارپ ای بسته آرماتور

 بسته آرماتور. دارند یا لرزه یها قالب انتها دو در کدام هر

 .شود ساخته دار یسر آجدار یلگردهایم از دینبا

 tie بند ،تنگ

  هاستون و رهایت در یعرض یآرماتورها( الف

 .ششک تحت آرمه بتن قطعه( ب

 .خرپایی مدل در یکشش عضو( پ

 structural truss یا سازه یخرپا
 عمدتا  که آرمه بتن یاعضا از شده متصل هم به ای مجموعه

 . اندشده دهید تدارک کشش و فشار تحمل یبرا

 contraction joint انقباض درز
 یخوردگترک محل تیتثب یبرا یبتن قطعه در که یاریش

 .شودیم جادیا بتن یشدگجمع ای و دما کاهش از یناش یها

 .شودیم ینیبشیپ ساختمان دو کردن جدا یبرا که ییدرزها isolation joint انقطاع درز

 durability ییایپا ،دوام

 موجب که یطیمح طیشرا با مقابله یبرا عضو ای سازه ییتوانا

 آن عمر طول کاهش و یبرداربهره در اختالل خسارت، جادیا

 . گردندیم

  structural یا سازه افراگمید
diaphragm 

 را خود  انصفحهیم بر وارد یروهاین که هاکف دال مثل ییاعضا

. کنند یم منتقل یجانب باربر مقاوم ستمیس قائم یاعضا به

 ها کننده جمع و هاکالف شامل تواند یم یا سازه افراگمید

 .باشد زین

 wall وارید
 در که 3 از شتریب ضخامت به یافق طول نسبت با قائم یاعضا

 ردیگیم قرار بار اثر ریز شان انصفحهیم

 structural wall یا سازه وارید

 بار اثر ریز خود انصفحهیم در که شکل یاصفحه یا سازه عضو

 یاسازه وارید کی یبرش وارید. دارد قرار آن از یناش آثار و

 .است

  ,structural wall ادیز یریپذشکل با یا سازه وارید
special 

 .18 فصل مطابق ادیز یریپذشکل به مربوط ضوابط با وارید

 ,structural wall یمعمول آرمه بتن یا سازه وارید
ordinary 

 .11 فصل طبق وارید

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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reinforced concrete 

 با ساخته شیپ بتن یا سازه وارید

 متوسط یریپذشکل

structural wall, 
intermediate  

precast 

 فصل مطابق متوسط یریپذشکل به مربوط ضوابط با وارید

18. 

 یمعمول ساده بتن یا سازه وارید
structural wall,  

ordinary 
plain concrete 

 .14 فصل طبق وارید

 .دارد قرار برش و خمش فشار، ریتاث تحت عمدتا  که یعضو column ستون

 pedestal هیپا ستون

 مقطع بعد نیکمتر به ارتفاع نسبت آن در که کوتاه ستون

 بعد، نیکمتر یهرم یهاستون در. باشد 3 یمساو ای کوچکتر

 .است ستون نییپا و باال در مقاطع ابعاد متوسط

 column capital سرستون
 آن بهیکت ای دال ریز در که ستون یانتها شده بزرگ هیناح

 .شودیم ساخته کجای ستون با و دارد قرار

 projected area شده ریتصو سطح
 بزرگتر قاعده عنوان به که عضو آزاد سطح یرو برای هیناح

 .شودیم گرفته نظر در بتن شکست یلیمستط-یخط بلوک

  projected شده ریتصو مؤثر سطح
 infuence  area 

 در که عضو آزاد سطح یرو بر شده ریتصو سطح مساحت

 گرفته نظر در یچسپ یمهارها یوستگیپ مقاومت محاسبه

 .شودیم

 aggregate سنگدانه
 که یآهنگداز کوره سرباره ای و ماسه شن، مانند یادانه مصالح

 .شودیم برده کار به بتن ساختن یبرا آب و مانیس همراه به

  ,aggregate سبک سنگدانه
lightweight 

 .3kg/m 1200سنگدانه با چگالی حجمی مساوی یا کمتر از 

 structural system یا سازه ستمیس
 یعملکرد یازهاین با مقابله یبرا که شده متصل هم به یاعضا

 .شوندیم برده بکار سازه

 seismic force  resisting یالرزه مقاوم ستمیس
system 

 زلزله آثار برابر در مقاومت یبرا که سازه ستمیس از یبخش

 .شود یم یطراح

  special seismic ژهیو یا لرزه یها ستمیس
systems 

 ای ادیز یریپذشکل با قاب از آنها در که یا سازه یها ستمیس

 شده استفاده هردو از ای ادیز یریپذشکل با یبرش یوارهاید از

 .است

  five percent درصد 5 شکست
fractile 

 احتمال درصد 90 نانیاطم با که یمعن نیا به یآمار اصطالح

 یاسم مقاومت از یواقع مقاومت که دارد وجود درصد 95

 .کند تجاوز

 stretch length زده رونیب طول
 مهار یکشش یروین اثر ریز که بتن از مهار زده رونیب طول

 .ردیگیم قرار

 .یبحران مقطع از فراتر شده یجاگذار آرماتور طول embedment length یجاگذار طول

 .هاگاههیتک مرکز تا مرکز فاصله span length دهانه طول

  development ییرایگ طول
length 

 لگردیم از یطراح مقاومت رینظ یروین انتقال یبرا الزم طول

 .یبحران مقطع محل از بتن، به

 spacing فاصله
 یلگردهایم مانند مجاور جزء دو نیب مرکز به مرکز فاصله

 .ها مهار و یدگیتن شیپ یهاکابل ،یعرض یلگردهایم ،یطول

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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  ,spacing خالص فاصله
clear 

 .مجاور جزء دو پشت به پشت فاصله

 .مهار نیکترینزد محور تا بتن سطح لبه هیناح edge distance لبه فاصله

 moment frame یخمش قاب
 ها دال ای ها ستون به رهایت اتصاالت آن در که یساختمان قاب

 .کنند یم تحمل خمش و اند وستهیپ ها ستون به

 attachment یالحاق قطعه
 مهار به را بارها که بتن یخارج سطح در واقع یا سازه قطعه

 .دینمایم افتیدر آن از ای کند یم منتقل

 wall segment یوارید قطعه
 وارید یها لبه و یافق ای قائم یبازشوها به که وارید از یقسمت

 .باشد شده محدود

 ,wall segment یافق یوارید قطعه
 horizontal 

 و بازشو کی ای و بازشو دو به قائم جهت در که یوارید قطعه

 .شود مراجعه شکل به. باشد شده محدود لبه کی

  ,wall segment یعمود یوارید قطعه
vertical 

 و بازشو کی ای و بازشو دو به یافق جهت در که یوارید قطعه

 یجا گروه نیا در یوارید یها هیپا. باشد شده محدود بر کی

  .شود مراجعه شکل به. دارند

 crosstie تنگ متقاطع

   90ای در یک انتها و قالب میلگرد عرضی یکسره با قالب لرزه

انتهای دیگر، که  در bd6 درجه و طول مستقیم حداقل 

های آرماتورهای طولی پیرامونی قطعه را در بر گرفته اند. قالب

طور یک در میان  دربرگیرنده یک زوج آرماتور طولی باید به

 .سروته اجرا شوند

 seismic hook یا لرزه قالب

 ها حلقه ها،خاموت یرو بر شتریب ای و درجه 135 خم با قالب

 و قطر برابر 6 حداقل میمستق طول با دوخت یها خاموت ای و

 .متریسانت 7.5 ای

 ای درجه 90 خم توانندیم ها دورگیر به متعلق یهاقالب

 یطول یآرماتورها دیبا یا لرزه یها قالب. باشندداشته شتریب

 داشته خاموت داخل به رو میمستق طول و رندیگ بر در را

 .باشند

 drop panel دال بهیکت
 یمنف آرماتور کاهش یبرا ستون یرو بر دال ریز یزدگرونیب

 .دال یبرش مقاومت شیافزا ای

 shear cap دال بهیکت
 در دال یبرش مقاومت شیافزا یبرا که دال ریز یزدگ رونیب

 .شودیم گرفته نظر

  net tensile خالص یکشش کرنش
strain 

 از یناش یها کرنش بدون یاسم مقاومت رینظ یکشش کرنش

 .دما و یشدگ جمع ،یوارفتگ

 node گره
 بست ها ها، بند یمحورها آن در کهخرپایی  مدل در یا نقطه

 .کنند یم قطع را گریکدی متمرکز یروهاین و ها

 .متقاطع یاعضا در سازه مشترک بخش joint اتصال گره

 anchor group مهار گروه
 از فاصله با و یمساو حدودا عمق با مشابه، یمهارها یتعداد

 .دارند بار مقابل در یمشترک ریتاث سطح که گریکدی

  ,embedments شده یجاگذار یها لوله
pipe 

 .بتن در شده یجاگذار یها غالف و ها لوله

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 strut and tie روش خرپایی
 model 

 بند و ها بست از که آن از D منطقه ای عضو کی ییخرپا مدل

 هاگاههیتک به را وارده بار و شده ساخته هاگره در متقارب یها

 .کندیم منتقل B مناطق ای و

  modulus of یارتجاع مدول ،تهیسیاالست مدول
elasticity 

 از کمتر یفشار ای یکشش یهاتنش در کرنش به تنش نسبت

 .ماده تناسب حد مقاومت

 load path بار ریمس
 ینیبشیپ سازه در نیزم و شالوده تا بار عبور یبرا که یریمس

 .شودیم

  ,strength یاسم مقاومت
nominal 

 روش اتیفرض و ضوابط طبق که مقطع ای عضو مقاومت

 .باشد شده محاسبه نامه نییآ نیا مقاومت یطراح

  anchor pullout مهار یدگیکش رونیب مقاومت
strength 

 در آنکه از قبل کند تحمل تواندیم مهار که ییروین حداکثر

 .شود دهیکش رونیب به و بلغزد بتن داخل

 yield strength میتسل مقاومت

 در فوالد میتسل حد ای شده مشخص میتسل مقاومت حداقل

 به شود یم نییتع نامه نییآ نیا ضوابط طبق بر که کشش

 .شود مراجعه........  بند

 ,breakout strength بتن شکست مقاومت
concrete 

 گروه ای مهار لهیم کی اطراف در بتن شدن کن قلوه مقاومت

 .مهارها

  ,strength یطراح مقاومت
design 

 .ϕ مقاومت کاهش بیضر در ضرب یاسم مقاومت

 بتن مشخصه یفشار مقاومت
concrete strength, 

specifed  
compressive,(f’c ) 

گیرد مقاومت فشاری بتن که در طراحی مورد استفاده قرار می

𝑓𝑐√گردد. ضمنا   نامه ارزیابی میو بر اساس ضوابط این آیین
′ 

𝑓𝑐نامه بکار برده می شود واحد که در روابط آیین
 را دارد. ′

  ,pryout strength بتن شدگی کنقلوه مقاومت
concrete 

 یمهار لهیم پشت در بتن شدن کنقلوه مقاومت

 splitting tensile یکشش مقاومت
strength(fct ) 

 بتن یکشش مقاومت

  ,strength الزم مقاومت
required 

 یهاتالش با مقابله جهت مقطع ای عضو ازین مورد مقاومت

 .عضو در شده جادیا بداریضر یداخل

 tension controlled کششبا  شده کنترل مقطع
section 

 آرماتور فیرد نیآخر در خالص کرنش آن در که یمقطع

 0.005 یمساو ای ترگبزر ،یاسم مقاومت محاسبه در ،یکشش

 .دباش

 compression controlled فشار با شدهکنترل مقطع
section 

 آرماتور فیرد نیآخر در خالص کرنش آن در که یمقطع

 حد یمساو ای کوچکتر ،یاسم مقاومت محاسبه در ،یکشش

 .باشد یم مقطع نیا در کرنش

 B   B_region منطقه
 شودیم فرض آن در که ،خرپایی مدل در قطعه از یبخش

 .است یخط آن مقطع در خمش از یناش یها کرنش عیتوز

 D   D_region منطقه
 ای روین یوستگیناپ محل از h طول به عضو کی از یقسمت

 .یهندس یوستگیناپ

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 nodal zone یگره منطقه
روش  یروهاین شود یم فرض که گره کی اطراف بتن حجم

 .شوند یم منتقل آن قیطر ازخرپایی 

 anchor مهار

 شده سخت بتن در ای و نصب درجا بتن در که یفوالد قطعه

 استفاده بتن به بارها انتقال یبرا آن از و شودیم کاشته

 .گرددیم

 ,anchor یانبساط مهار
 expansion 

 اصطکاک قیطر از بار انتقال آن در که یکاشت مهار ینوع

 .ردیگیم صورت دو هر ای و یگاههیتک مقاومت ای و یجانب

  ,anchor یچسب مهار
adhesive 

 برابر 1.5 از کمتر قطر با یسوراخ در که یکاشت مهار نوع کی

 به وارده یبارها و شودیم کاشته شدهسخت بتن در مهار قطر

 گردد یم منتقل بتن به چسب قیطر از مهار

 ,anchor درجا مهار
 cast in 

 که قالبدار یها چیپ و دار یسر یخهایگلم دار، یسر یچهایپ

 .شوندیم نصب بتن ختنیر از قبل

  cementitious یمانیس مواد
materials 

 مانیس پرتلند، مانیس مانند ،ییتنها به ای بتن در که یمواد

 ریسا با بیترک در ای و یانبساط مانیس مخلوط، کیدرولیه

 ای خام یعیطب یها پوزوالن ،یباد خاکستر مانند مواد

 دایپ یمانیس ارزش سرباره، مانیس و یسیلیس دوده نه،یکلس

 .کنندیم

  headed deformed دار یسر آجدار یلگردهایم
bars 

 سرشان دو هر ای کی به ییها یسر که آجدار یلگردهایم

 .شود یم متصل

 .آن یبارگذار ای عضو هندسه در یناگهان رییتغ discontinuity یوستگیناپ

  plastic hinge کیپالست مفصل هیناح
region 

 یبارگذار در لگردهایم آن در که یخمش عضو از یاهیناح

 کمتر نه یطول در هیناح نیا. رسندیم میتسل مقاومت به زلزله

 .دارد گسترش یبحران مقطع از h از

 water cementitious یمانیس مصالح به آب نسبت
materials ratio 

 وزن به مصالح، یسطح جذب آب جز به آب، وزن نسبت

 انیب یاعشار صورت به نسبت نیا. مخلوط در یمانیس مصالح

 .شود یم

 design story طرح یجانب مکان رییتغ نسبت
 drift ratio 

 .طبقه ارتفاع بر میتقس طبقه طرح ینسب یجانب مکان رییتغ

  structural یا سازه یکپارچگی
integrity 

 اتیجزئ و یریپذشکل ،ینینامع مقاومت، در سازه ییتوانا

 یکل یداریپا حفظ یبرا ها تنش مجدد عیتوز در یآرماتوربند

 قابل یها تنش ای یمحل یهابیآس بروز صورت در سازه،

 .حد از شیب مالحظه

 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا
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بتن يکیمشخصات مکان -9-3

گستره  9-3-1

ريختن، ختن،سا جزيیات برای .باشدیم ،است ازین مورد هاسازه یطراح در که بتن یکیمکان مشخصات شامل فصل نيا  9-3-1-1

عمل آوردن و شرائط پذیرش بتن باید ضوابط فصل 22-9 این آئین نامه و همچنین جلد اول آبا رعایت شود.

.شود رعايت شده آورده آئین نامه اينل لد اوج در آنچه مطابق بايد بتن دوام به مربوط الزامات  9-3-1-2

سبک بتن و معمولي بتن  9-3-2

بتن مخصوص وزن. شودمی منظور مکعب متر در کیلوگرم 2300 با برابر محاسبات در معمولی بتن مخصوص وزن  9-3-2-1

.باشد مکعب متر بر کیلوگرم 1400 از کمتر نبايد آن مقدار ولی ،شود تعیین آزمايش نتايج اساس بر بايد سبک

𝑓𝑐√ از آنها در که نامهآيین اين روابط کلیه در ،سبک های بتن مشخصات کردن منظور برای  9-3-2-2
ضريبی شده استفاده ′

 بتن برای λ ضريب. گردد تعیین 1-3-9 جدول طبق بر بايد ها سنگدانه ترکیبات به توجه با نا مقدار که شده ضرب λ نام به

 .است 00/1 با برابر معمولی های

λضریب   -1-3-9جدول 

 ASTMλاستاندارد نوع بتن

 بتن سبک

(ها سبکهمه سنگدانه)
C330M        75/0

بتن سبک

(بندی ريز)دانه

C330Mو  C33M های ريزدانه

 C330Mهای درشت دانه
75/0-85/0

ماسه سبک
C33Mهای ريزدانه

C330Mهای درشت دانه
85/0

 ماسه سبک

بندی درشت()با دانه

C33Mهای ريزدانه

C330Mو  C33Mهای درشت دانه
85/0-00/1

C33M          00/1بتن معمولی

 بر ، 𝑓𝑐𝑚 متوسط، فشاری مقاومت و ،𝑓𝑐𝑡 متوسط، خوردگی ترک کششی مقاومت که درصورتی سبک، های بتن در  9-3-2-3

.نمود محاسبه 1-3-9 رابطه از میتوان را λ ضريب باشند، آمده بدست معتبر استانداردهای بر مبتنی آزمايشهای اساس

(9-3-1) 𝜆 =
𝑓𝑐𝑡

0.56√𝑓𝑐𝑚
≤ 1.0

𝒇𝒄 بتن، يفشار مقاومت  9-3-3
′

𝑓𝑐 بتن، یفشار مقاومت  9-3-3-1
 ارتفاع و 150قطر به یااستوانه نمونه دو حداقل یرو بر روزه 28 یهاشيآزما اساس بر ديبا ،′

 یگريد سن که یصورت در. شود نییتع میلیمتر 200 ارتفاع و 100 قطر به ای استوانه نمونه سه حداقل يا متریلیم 300

.گردد ذکر ساخت مدارک در ديبا باشد، نظر مد هانمونه شيآزما یبرا

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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𝑓𝑐 بتن، یفشار مشخصه مقاومت  9-3-3-2
 و یابيارز در نیهمچن و ،3-4-22-9 بند اساس بر بتن اختالط طرح در ديبا ،′

  .ردیگ قرار عمل مالک ،11-22-9 بند اساس بر بتن رشيپذ

𝑓𝑐 مقدار  9-3-3-3
 :شود گرفته نظر در ر،يز یها تيدومحد به توجه با ديبا ′

𝑓𝑐 مقدار حداقل ،یعموم یهایکاربر در -الف
       یتيمحدود و بوده پاسکال مگا 20 با برابر سبک و یمعمول یهابتن انواع یبرا ′

  . ندارد وجود آن حداکثر مقدار یبرا

𝑓𝑐 مقدار حداقل ،ستآنها باتیترک اي و ژهيو یاسازه یوارهايد اي و قابها شامل که ژه،يو یاسازه یهاستمیس در -ب
 یبرا ′

𝑓𝑐 حداکثر مقدار. باشدیم مگاپاسکال 25 سبک و یمعمول یهابتن
بتن در و مگاپاسکال 70 به یمعمول یهابتن یبرا ′

 .شودیم محدود مگاپاسکال 35 به سبک یها

 

 بتن بندي رده  9-3-4

 :است زير ترتیب به معموال آن مشخصه مقاومت اساس بر بتن بندی رده  9-3-4-1

C10    C12    C16    C20    C25    C30    C35    C40    C45    C50 

fc) بتن مشخصه فشاری مقاومت بیانگر  Cاز بعد اعداد
 .است پاسکال مگا حسب بر( ′

 

  𝒇𝒓 ،بتن گسیختگي مدول  9-3-5

 .میشود محاسبه2-3-9 رابطه از بتن، گسیختگی مدول  9-3-5-1

                 (9-3-2)                                                                                 𝑓𝑟 = 0.62𝜆√𝑓𝑐
′    

   𝑬𝒄،بتن تهیسیاالست مدول  9-3-6

 :نمود محاسبه (ب)3-3-9 اي و (الف)3-3-9 رابطه دو از یکي از توانیم را بتن تهیسیاالست بيضر  9-3-6-1

 :باشد مکعب متر بر کیلوگرم 2560 و 1440 نیب ، 𝑤𝑐 بتن، مخصوص وزن که یصورت در -      

𝐸𝑐                                                    (الف -9-3-3)                 = 0.043𝑤𝑐
1.5√𝑓𝑐

′    

 :میشود نوشته زير بصورت فوق رابطه مکعب متر کیلوگرم 2300 مخصوص وزن با یمعمول های بتن یبرا -     

𝐸𝑐                                                       (ب -9-3-3)                 = 4700√𝑓𝑐
′     

 

 𝝂،بتن نوپواس بیضر  9-3-7

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 معتبر یهاشيآزما قيطر از را آن مقدار ايو نمود، فرض 2/0 با برابر اي توانیم را نوپواس بيضر معمولی، بتن در  9-3-7-1

 .آورد بدست

 .شود تعیین آزمايش اساس بر بايد نوپواس ضريب سبک، های بتن در  9-3-7-2

 

 α ،بتن يحرارت انبساط بیضر 9-3-8

10  با برابر درصد 20بيتقر با و هاسنگدانه نوع به توجه با توانیم را حرارتی انبساط بيضر معمولی، های بتن در 9-3-8-1 ×

 .نمود منظور گرادیسانت درجه هر در 10−6

 بدست مناسب هایآزمايش طريق از سبک بتن نوع به توجه با بايد را حرارتی انبساط ضريب سبک، های بتن در 9-3-8-2

 .آورد

 

 آنهااعضاء و ها سازه در بتن خزش و شدگيجمع  9-3-9

 در بايد و باشد مالحظه قابل میتواند مرتبه بلند ساختمانهای ويژه به ها،زهسا در بتن خزش و شدگیجمع اثرات  9-3-9-1

 .است آمده 5-پ-9 پیوست در آنها محاسبات روش نیز و آثار اين برای مکانیکی مشخصات .شود منظور طراحی

 .شوند ترکیب 7-9 فصل مطابق بايد سازه به وارده نیروهای ساير همراه به خزش و جمع شدگی اثرات  9-3-9-2

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 آرماتورهامشخصات   9-4

 گستره  9-4-1

 .ميشوند ها سيم و ميلگردها شامل فوالدی آرماتورهای. ميباشد فوالدی آرماتورهای کلی مشخصات شامل فصل اين  9-4-1-1 

. هستند آجدار و ساده انواع دارای و بوده( ايران INSO-3132 استاندارد) شده نورد گرم بصورت فوالدی ميلگردهای  9-4-1-2

 .ميشوند توليد آجدار و ساده دونوع در و آمده بدست( ايران ISIRI 11558 استاندارد) سرد نورد از فوالدی های سيم

 .است آمده آئين نامه اين 1پ-9 پيوست در آرماتورها دوام با رابطه در مالحظات  9-4-1-3

 

 آرماتورها بندی رده  9-4-2

 :است 1-4-9 جدول مطابق آنها تسليم حد تنش اساس بر آرماتورها بندیرده  9-4-2-1

 

 وسيمهاميلگردها بندی رده  1-4-9جدول

  نوع ميلگرد يا سيم رده ميلگرد

S240 ميلگرد ساده 

S340  1[ميلگرد آجدار[ 

S350 1[ميلگرد آجدار[   

S400 1[ميلگرد آجدار[   

S420 1[ميلگرد آجدار[   

S500 1[ميلگرد آجدار[   

S520 1[ميلگرد آجدار[   

S500C 2[سيمهای ساده و يا آجدار[  

                               ايران INSO-3132-2013مطابق استاندارد شکل آج   ]1[           

      ايران ISIRI-11558شکل آج مطابق استاندارد  ]2[            

 

 در شده مشخص یها رده .ميباشند پاسکال مگا حسب بر ، 𝑓𝑦 ميلگرد، فوقانی تسليم حد تنش بيانگر  Sاز بعد اعداد

-9 جدول در 5-4-9 بند در آنها کششی مشخصات کهميباشند معمولی نورديده گرم ميلگردهای برای 1-4-9 جدول

 مشخص فاهدا با  ساخت درروش ويا شيميايی ترکيبات در تغييراتی ساخت فرايند در صورتيکه در. است شده ذکر 4-2

. شد خواهد اضافه التين حرف يک است آمده 3-5-4-9 بند در آنچه مطابق ميلگرد، رده راست سمت در شود، ايجاد

  رده ،ايران ISIRI-11558 استاندارد مطابق شده ساخته وسيمهای نورديده سرد فوالدهای برای نامه، آيين اين در

S500C است دهش برده بکار. 

 

 ساخت روش به توجه با آرماتورها بندی طبقه  9-4-3

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
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 :ميشوند بندی دسته زير گروه سه به ساخت روش نظر از هاآرماتور

 (INSO-3132-2013)  ايران استاندارد اساس بر شده نورد گرم فوالد -1

 حديده، از گذرانيدن يا کردن نورد کشيدن، پيچانيدن، نظير مکانيکی عمليات انجام اثر بر که شده، اصالح سرد فوالد -2

 ايران استاندارد اساس بر  آيد می بدست سرد حالت در شده، نورد گرم ميلگردهای برروی

 (ISIRI-11558) 
 ميلگردهای برروی دادن آب و گرمايش ظيرن مکانيکی عمليات انجام اثر بر که ويژه، فوالد يا شده اصالح گرم فوالد -3

 .آيد می بدست گرم حالت در شده نورد گرم

 

 پذیری شکلنظر از هاآرماتور بندی طبقه  9-4-4

 :ميشوند تقسيم دسته سه به پذيری شکل نظر از فوالدی آرماتورهای   9-4-4-1

 .است مشهود تسليم پله دارای آن نسبی شکل تغيير – تنش منحنی که ،  (S240) نرم فوالد -1

 تسليم پله دارای آن نسبی شکل تغيير – تنش منحنی که ،(S420,S400,S350,S340)  سخت نيمه فوالد -2

 .است محدود بسيار

 .است تسليم پله فاقد آن نسبی شکل تغيير – تنش منحنی که (S520,S500)  سخت فوالد -3

 

 آرماتورها کششی ویژگیهای  9-4-5

 .باشد 2-4-9 جدول در شده ارائه های رده از يکی کششی مقادير با مطابق بايد هاآرماتور کششی های ويژگی  9-4-5-1

 

 آرماتورها کششی ويژگيهای  2-4-9 جدول

 رده

عالمت 

مشخصه در 

 ايران

بندی از طبقه

 نظر شکل رويه

رده از نظر 

 شکل پذيری

مقاومت 

کششی 

 حداقل
MPa 

 تنش حد تسليم 
MPa 

ازدياد طول نسبی 
]1[ 

حداقل  حداکثر حداقل
5A 

 حداقل
10A 

S240  18 25 - 240 360 نرم ساده 240س 

S340  15 18 - 340 500 نيم سخت آجدار مارپيچ 340آج 

S350  2[ 17 455 350 500 نيم سخت آجدار مارپيچ 350آج[ - 

S400  12 16 - 400 600 نيم سخت آجدار جناغی 400آج 

S420  2[16 545 420 600 نيم سخت آجدار جناغی 420آج[ - 

S500  8 10 - 500 650 سخت آجدار مرکب 500آج 

S500C  12 - 500 550 سخت آجدار  سرد 500آج - 

S520  13 675 520 690 سخت آجدار مرکب 520آج - 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا
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بايد   5Aطول نسبی کافی است. در صورت عدم ذکر طول آزمون، طول حداقل انتخاب يکی از طولهای آزمون برای تعيين ميزان ازدياد  ]1[

 ايران تعريف شده اند. INSO 3132 در استاندارد  𝐴10و  𝐴5طولهای  مالک قرار گيرد.

 2ممکن است تا  5Aميليمتر يا بيشتر است، حداقل مقدار مشخصه تعريف شده برای  32در خصوص ميلگردهايی که قطر اسمی آنها  ]2[

درصد محدود  4کاهش يابد. حداکثر کاهش از حداقل مقادير تعريف شده در جدول فوق به  ،ميليمتر افزايش در قطر 3درصد به ازای هر 

 شود.می

 

 در .باشدمی 25/1 با برابر تسليم حد تنش به کششی مقاومت نسبت حداقل ،2 جدول در شده ذکر هایآرماتور در  9-4-5-2

 .است 03/1 برابر فوق نسبت اقل حد شده نورديده سرد آرماتورهای

 2-4-9 جدول مطابق آنها در اکثر حد تسليم حد تنش به کششی مقاومت نسبت و الزم استحکام که هايیآرماتوردر  9-4-5-3

 از غير روشی به که آرماتورهائی وبرایT  حرف ميشود حاصل( ترمکس روش مانند) کنترل تحت وبرگشت کاری خنک روش به

 آنها در الزم استحکام آلياژی عناصر از استفاده با که هايیآرماتور ودر ،  U حرف ميشوند توليد کنترل تحت وبرگشت کاری خنک

   .ميشود درج ميلگرد روی گذاری نشانه در نيز و صادره فنی گواهينامه در ميلگرد رده انتهای به A حرف ميشود، محقق

  

 پذیری خم ویژگیهای  9-4-6

 180 اندازه به خمشی فک يک دور باشد قادر بايد ايران 8103-1 استاندارد اساس بر خمشی آزمايش آرماتور نمونه  9-4-6-1

 خمشی فک قطر. نشود ايجاد طبيعی ديد با مشاهده قابل خوردگی ترک هيچگونه آن خارجی محيط ودر شده خم درجه

 .ميباشد 3-4-9 جدول ومطابق بوده  آرماتور قطر با متناسب

 خمش آزمون در خمش فک قطر  3-4-9 جدول

 

 

 

 

 مطابق بايد ميرود بکار شده خم هایآرماتور فرسودگی ميزان تعيين برای که خمش باز ونآزم نياز، صورت در  9-4-6-2

 .شود انجام ايران 8103-1 استاندارد

 .شود خمش آزمون جايگزين ميتواند خمش باز آزمون خريدار، و کننده توليد توافق صورت در  9-4-6-3

 قطر فک خمش (d) آرماتورقطر اسمی 

𝑑 ≤ 16 3d 

16 < 𝑑 ≤ 32 6d 

32 < 𝑑 ≤ 50 7d 
ى نظر خواهى

ط برا
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 توسط بايد مشخصه هردو ليکن است، الزامی کننده توليد طرف از خمش باز يا خمش آزمون دو از يکی انجام  9-4-6-4

 .گردد تضمين کننده توليد

 

 پذیری جوش ویژگیهای  9-4-7

 انجام و گرم پيش نياز مورد دمای اقل حد و بتن کردن مسلح جهت استفاده مورد هایآرماتور جوشکاری شرائط  9-4-7-1

 .باشد ايران INSO-3132-2013 استاندارد مبنای بر بايد جوشکاری عمليات

 .شود انجام نبايد تر پايين و سلسيوس درجه -18 دمای در جوشکاری عمليات  9-4-7-2

 مجاز شدن سرد فرآيند به دادن شتاب. شود سرد طبيعی بطور آرماتور تا داد اجازه بايد جوشکاری، پايان از بعد  9-4-7-3

 .باشد نمی

 

  کلی ضوابط  9-4-8

 از استفاده. باشند آجدار بايد آرمه بتن های سازه عرضی و طولی آرماتورهای در مصرفی وميلگردهای هاسيم کليه  9-4-8-1

 .ميباشد مجاز هادردورپيچ فقط ساده ميلگردهای ويا هاسيم

 :آيد بدست زير روش دو از يکی از بايد ميلگردها و هاسيم تسليم حد تنش  9-4-8-2

 المللی بين يا و ملی مناسب استانداردهای اساس بر صد در 2/0 جابجايی روش - الف

 روش اين   از استفاده. المللی بين يا و ملی مناسب استانداردهای مطابقنيرو توقف روش اساس بر تسليم نقطه تعيين - ب

 .باشند مشخص و واضح کامال تسليم نقطه يک دارای که است مجاز وميلگردهايی هاسيم برای

 :ميشود محاسبه 1-4-9 رابطه ،از 𝑓𝑠 فوالد تنش ، 𝜀𝑦 تسليم، حد کرنش با مساوی ياکمتر هایکرنش در  9-4-8-3

 𝜀𝑦  ≤ 𝜀𝑠                         𝜀𝑠 = 𝐸𝑠 fs  که صورتی در         (9-4-1)          

 :ميگردد منظور 2-4-9 رابطه مطابق و بوده کرنش از مستقل فوالد تنش ، 𝜀𝑦 تسليم، حد کرنش از بزرگتر هایکرنش در

 𝜀𝑦 > 𝜀𝑠                              𝑓𝑦 =  𝑓𝑠 که صورتی در           (9-4-2)          

 .است مگاپاسکال 200000  با برابر ميلگردها و هاسيم یبرا ، 𝐸𝑠 ته،يسياالست مدول  9-4-8-4
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 بر و داشته مصرفی فوالد مشخصات به بستگی ميلگردها و هاسيم برای محاسبات در شده برده بکار تسليم حد تنش  9-4-8-5

 آرماتورها برای 5-4-9 جدول و آجدار، وسيمهای آرماتورها برای 4-4-9 جدول در شده داده مقادير از نبايد کاربری نوع اساس

 .باشد بيشتر  ساده وسيمهای

 مطابق آجدار آرماتورهای برای بايد ميشوند استفاده ای سازه مشخص کاربری برای که وميلگردهايی هاسيم نوع  9-4-8-6

 .باشد 5-4-9 جدول مطابق ساده آرماتورهای برای و 4-4-9 جدول

 

 طولی و عرضیبرای آرماتورهای آجدار 4-4-9جدول 

 کاربری
مورد  محل

 استفاده

 ytf يا yfحداکثر مقدار 

در  برای کاربردمجاز

 مگاپاسکالمحاسبات، 

 ردهشماره 

ميلگردهای 

 آجدار

های سيم

 آجدار
 مالحظات

خمش، نيروی محوری، حرارت 

 و انقباض

های سيستم

 برويژه زلزله
420 

-8-4-9بند 

12 
 - غيرمجاز

 550 ساير موارد
 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
1 

آرماتورهای محصورکننده و يا 

گاهی آرماتورهای تکيه

 آرماتورهای طولی

های سيستم

 برويژه زلزله
700 

 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
2 

 700 هادورپيچ
 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
2 

 550 ساير موارد
 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

 برش

های سيستم

 برويژه زلزله
420 

 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

 420 هادورپيچ
 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

 420 برش اصطکاک
 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

ها، خاموت

 هاها، تنگبست
420 

 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

 پيچش
آرماتورهای 

 طولی و عرضی
420 

 های رده همه

 آجدار

 رده همه

 آجدار های
- 

 .است مجاز نيز جوشی آجدار های شبکه از استفاده-1

 .است مجاز نيز کم کروم و کربن با فوالدهای از استفاده-2
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 ساده پيچ دور آرماتورهای برای  5-4-9 جدول

 کاربری
محل مورد 

 استفاده
مجاز برای  ytf يا yfحداکثر مقدار 

 مگاپاسکالکاربرد در محاسبات، 
 شماره رده

 و سيمهای سادهميلگردها 

آرماتورهای 

محصورکننده و يا 

گاهی آرماتورهای تکيه

 آرماتورهای طولی

ها در دورپيچ

های سيستم

 برويژه زلزله
700 

های گرم وسرد نورد شده آرماتورهمه انواع 

 2-4-9که دارای ويژگيهای جدول 

 ميباشند

 700 هادورپيچ

های گرم وسرد نورد شده آرماتورهمه انواع 

 2-4-9که دارای ويژگيهای جدول 

 ميباشند

 420 هادورپيچ برش

های گرم وسرد نورد شده آرماتورهمه انواع 

 2-4-9که دارای ويژگيهای جدول 

 ميباشند

 420 هادورپيچ پيچش

های گرم وسرد نورد شده آرماتورهمه انواع 

 2-4-9که دارای ويژگيهای جدول 

 ميباشند

 

 استاندارد مطابق بايد آجدار و ساده هایازسيم شده ساخته جوشی هایوشبکه آجدار، و ساده هایسيم  9-4-8-7

 ISIRI-11558شوند تعيين 2-8-4-9 بند اساس بر بايد تسليم حد تنش ها،سيم اين در .باشند ايران. 

 هایسيم از استفاده صورت در. ميباشد مجاز ميليمتر 16 تاميليمتر 5/1 هایقطر از استفاده فقط آجدار، های سيم در  9-4-8-8

 استفاده با و ساده، هایسيم مشابه هاسيم اين نمودن منظور با وصله و مهاری هایطول ميليمتر 16 از بزرگتر هایقطر با آجدار

 .ميگردد محاسبه 7-8-21-9 بند از

 تيرهای و هاپايه ديوار جمله از آنها اجزاء و بر زلزله ويژه ديوارهای و ويژه یقابها در آجدار طولی آرماتورهای در  9-4-8-9

 :شوند ارضاء زير شرط سه هر بايد ميگيرند قرار توام بصورت هردو يا و محوری، نيروی خمشی، لنگر اثر تحت که بندهم

 بيشتر مگاپاسکال 125از  يشب ،𝑓𝑦،  در محاسبات تسليم حداز تنش  يشگاهشده در آزما گيریاندازه تسليم تنش - الف

 نباشد. 

      باشد.  يشترب 25/1از  يشگاهشده در آزما گيریاندازه تسليم حدبه تنش  یتاب کشش نسبت – ب

 14برابر با  ميليمتر   20تا  10به قطر  یآرماتورها یبرا یيليمترم 200 طول آزمون  در طول ازدياد درصد حداقل - پ 

 57 تا ميليمتر 35 از بزرگتربه قطر  یآرماتورها یدرصد، وبرا 12برابر  يليمترم 35تا  22به قطر  یآرماتورها یدرصد، برا

 درصد باشد. 10برابر  يليمترم

 میلگردها روی بتن پوشش  9-4-9
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 در شده داده مقادير از نبايد ميباشند عضو عرضی و طولی آرماتورهای همه شامل که ميلگردها روی بتن پوشش  9-4-9-1

 مقادير از نبايد حال هر در خورنده های محيط در اعضاء دوام تامين منظور به پوشش اين مقدار اقل حد. باشد کمتر 6-4 جدول

 سوزی آتش برابر در مقاومت برای نياز مورد پوشش از نبايد بتن پوشش حداقل همچنين، .باشد کمتر 1پ-9 پيوست در شده ذکر

 .باشد کمتر 2پ-9 پيوست مطابق

 .باشد کمتر ب و الف مقدار دو کوچکترين از نبايد ميلگردها روی بتن پوشش ميلگردها، دسته برای  9-4-9-2

 ميلگردها دسته معادل قطر -الف 

    50 و است، دايمی تماس در آن با و شده ريخته خاک برروی بتن که مواردی برای ميليمتر 75 -ب 

 .است نشده ريخته خاک با تماس در بتن که مواردی برای ميليمتر 

 عضو در آرماتورها پوشش مقدار از نبايد هاقسمت کليه برروی بتن پوشش مقدار ،دار کالهک برشی آرماتورهای برای  9-4-9-3

 .باشد کمتر

 صورت در بايد آرماتورها روی اقل حد پوشش مقدار متعارف، غير محيطی شرائط ساير در ويا خورنده های محيط در  9-4-9-4

 .باشد کمتر عضو دوام تامين منظور به 1پ-9 پيوست در شده داده مقادير از نبايد حال هر ودر يافته افزايش لزوم

 بتنی اجزاء برای ميلگرد روی بتن پوشش  6-4-9 جدول

 ميلگردهاپوشش روی  ميلگردها نوع عضو شرايط محيطی سازه بتنی
(mm) 

بتن در تماس دائم با خاک 

 است
 75 کليه ميلگردها کليه اعضاء

بتن در تماس با هوا و يا 

خاک تماس غير دائم با 

 است

 کليه اعضاء

 58تا  18ميلگردهای به قطر 

 ميليمتر
50 

 16های به قطر ميلگردها و سيم

 ميليمتر و کمتر
40 

بتن در تماس با هوا و يا 

 خاک نيست

 ها و ديوارهاها، تيرچهدال

 36ميلگردهای بزرگتر از قطر 

 ميليمتر
40 

ميليمتر و  34ميلگردهای قطر 

 ترنازک
20 

ها پايهها، ستونتيرها، ستون

 و اعضای کششی

ها، آرماتورهای طولی، خاموت

 هاها و تنگها، دورپيچبست
40 

 

 دار سر برشی آرماتورهای  9-4-10

 .باشد یالملل ينب ياو  یمناسب مل استاندارد مطابق بايد آنها ساخت و دار کالهک برشی آرماتورهای  9-4-10-1
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 بتن در مدفون قطعات  9-4-11

 ضد آتش بودن آن اثرات عمده داشته باشند. يامقاومت سازه و یبررو يدقطعات مدفون در بتن نبا  9-4-11-1

 آرماتور اثرات نامطلوب بگذارد. يابتن و  یبررو يدجنس قطعات مدفون نبا  9-4-11-2

از  يریجلوگ یپوشش مناسب برا یدارا يدقطعات با ينا ينيم،در صورت استفاده از قطعات مدفون از جنس آلوم  9-4-11-3

 و بتن و فوالد باشند. ينيمبتن و آلوم ينواکنش ب
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 ایسازه هایسیستم الزامات  9-5

 گستره  9-5-1

 طراحی خاصی عملکرد برای مشترکا  که شوندمی اطالق ایسازه پیوسته بهم یاجزا از ایمجموعه به ایسازه هایسیستم 9-5-1-1

 .شوند رعایت باید هاسیستم این طراحی در که دهدمی پوشش را الزاماتی فصل این ضوابط. گردندمی

 

 کلیات  9-5-2

 .شوند انتخاب 4-9 و 3-9 فصول ضوابط طبق بر باید ایسازه هایسیستم در آرماتور و بتن مشخصات 9-5-2-1

 .شوند گرفته نظر در 7 فصل ضوابط طبق بر باید آنها ترکیبات و بارها   9-5-2-2 

 

 ایسازه هایسیستم اجزای   9-5-3

 :زیرند موارد از چند یا یک شامل ایسازه هایسیستم اجزای  9-5-3-1

 دوطرفه و یکطرفه هایدال شامل هابام و هاکف -الف

 هاتیرچه و تیرها -ب

 هاستون -پ

 دیوارها -ت

 هادیافراگم -ث

 هاشالوده -ج

 .باشدمی الزم دیگری به عضو یک از بار انتقال برای که مهارها و اتصاالت -چ

 .گیرد صورت 20-9 فصل و 18-9 تا 9-9 هایفصل ضوابط اساس بر باید ایسازه هایسیستم در اجزا طراحی  9-5-3-2

 

  بار انتقال مسیرهای  9-5-4
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را، بدون  7دار در ترکیبات موردنظر در فصل ای باید طوری تنظیم و طراحی شوند که بارهای ضریبهای سازهسیستم  9-5-4-1

 ها هدایت کنند.گاهاز طریق یک یا چند مسیر پیوسته تا تکیهمربوطه عضو، تجاوز از مقاومت طراحی 

 

 ایسازه هایسیستم طراحی الزامات  9-5-5

 هاسیستم تحلیل  9-5-5-1

 ها را تأمین نماید.ها باید تعادل نیروها و سازگاری تغییرشکلهای تحلیل سیستمروش  9-5-5-1-1

 قابل قبول هستند.  6-9های ارائه شده در فصل روش  9-5-5-1-2

 هاسیستم مقاومت  9-5-5-2

ومت کافی مطابق ضوابط فصول مربوطه این شود چنانچه اجزای آن دارای مقاها قابل قبول تلقی میسیستممقاومت   9-5-5-2-1

 نامه باشند.آیین

 برداریبهره بارگذاری شرایط در هاسیستم عملکرد  9-5-5-3

شود چنانچه عملکرد هر یک از اجزای آن مطابق ضوابط برداری قابل قبول تلقی میها در شرایط بهرهعملکرد سیستم  9-5-5-3-1

 نامه قابل قبول باشد.فصول مربوطه این آیین

 دوام  9-5-5-4

را مطابق  بتن و آرماتورو دوام  ها اجزای آنها باید شرایط مربوط به پایاییبتن و فوالد در سیستمدوام برای تأمین   9-5-5-4-1

 اقناع نمایند. 1-پ-9ضوابط پیوست 

  ماندگاری  9-5-5-5

اند، برای تأمین ها عنوان شدهنامه که به صورت حداقل، با رعایت ضوابط آیینها در حد متعارفگاری سیستمماند  9-5-5-5-1

توان الزامات دیگری عالوه بر این به ماندگاری بیشتر همواره میشود. درصورت نیاز برداری و پایایی کافی تلقی میایمنی، قابلیت بهره

 نامه همواره باید مقدم بر سایر الزامات در نظر گرفته شود.آیین طها در طراحی منظور داشت. ضوابحداقل

 یکپارچگی یا انسجام  9-5-5-6

نظیم شوند که کلیه اجزا به یکدیگر بطور مؤثر جزئیات آرماتورگذاری و اتصاالت بین اجزای سیستم باید به نحوی ت  9-5-5-6-1

ها، شده در زیر، به عنوان حداقلدوخته شده و یکپارچگی کلی سیستم تأمین گردد. برای این منظور رعایت ضوابط بندهای عنوان 

 الزامی است.

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



   جلددوم -ئین نامه بتن ایران آ  ای سازه های سیستم الزامات

39

4-1-7-11-9بند  :ایهای یکطرفه با سیستم تیرچهدر دال -الف

7-3-7-10-9و  6-3-7-10-9: بندهای های دوطرفهدر دال -ب

6-1-8-10-9: بند ایهای دوطرفه با سیستم تیرچهدر دال -پ

6-6-11-9: بند شده در تیرهای درجا ریخته -ت

8-1-5-17-9: بند ساختهدر اتصاالت قطعات پیش -ث

آتش برابر در مقاومت  9-5-5-7

خاص ایسازه هایسیستم طراحی الزامات   9-5-6

ایلرزه مقاوم هایسیستم  9-5-6-1

مبحث ششم مقررات ملی انتخاب شوند. طای باید طبق ضوابهای مقاوم لرزهسیستم   9-5-6-1-1

، عالوه بر ضوابط مربوطه در سایر 20-9پذیری متوسط یا زیاد باید ضوابط فصل ای با شکلهای مقاوم لرزهدر سیستم  9-5-6-1-2

 مقدم است. 20-9بطه ضوابط فصل افصول، رعایت شوند. در این ر

شوند باید الزامات زیر را برآورد نمایند:ای محسوب نمیزهای که جزئی از سیستم مقاوم لراعضای سازه  9-5-6-1-3

 منظور شده و در طراحی رعایت شود. 20-9طبق ضوابط فصل  ایلرزه مقاوم سیستم پاسخاثرات این اعضا در  -الف

بررسی شود.رعایت گردد و اثرات خسارات احتمالی این اعضا نیز  20-9در طراحی این اعضا باید ضوابط مربوط در فصل  -ب

منظور شده و در طراحی رعایت  20-9ای طبق ضوابط فصل ای در پاسخ سیستم مقاوم لرزهاثرات اعضای غیرسازه  9-5-6-1-4

 گردد. اثرات خسارات احتمالی به این اعضا نیز باید بررسی شود.

ساختهپیش هایسیستم   9-5-6-2

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
9-5-5-7-1 در طراحی اجزاي سیستم ها باید ضوابط حفاظت در برابر آتش رعایت شود.
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سازمان برنامه 388 نشریه شماره وعاتصاالت آنها همراه با جزئیات مربوطه موضساخته و الزامات طراحی اعضای پیش  9-5-6-2-1

جزئیات است که در صورت استفاده از  یبعضبه  آنچه در این بخش آورده شده ضوابط مربوط و بودجه است که باید رعایت شوند.

 ای باید رعایت شوند.های سازهساخته در سیستمقطعات پیش

های ایجاد شده در اتصاالت و درشود نیروها و تغییرشکلساخته استفاده میهایی که از قطعات پیشدر سیستم  9-5-6-2-2

ها منظور شوند.مجاورت آنها در قطعات باید در طراحی سیستم

بطها و یا دیوارها منتقل شوند، ضواساخته کفبین قطعات پیشای باید های داخل صفحهوهایی که نیردر سیستم  9-5-6-2-3

زیر باید رعایت شوند:

پیوسته بوده و در طراحی منظور شوند.ای باید هم در قطعات و هم در اتصاالت بین آنها مسیرهای بارهای داخل صفحه -الف

های فوالدی، با یا بدون آرماتورها و یا پروفیلبه وسیله ند، باید مسیر بار ی هستدر مواردی که نیروهای انتقالی کشش -ب

 تأمین شود.کاری وصله

های تحلیل شناخته شده و یا با انجام ساخته باید با استفاده از روشتوزیع نیروهای عمود بر صفحه در قطعات پیش -پ

 گردد. نییعهایی تآزمایش

مرکب هایسیستم   9-5-6-3

بتنی مرکب هایسیستم  9-5-6-3-1

ای طراحی شوند کهاعضا باید به گونه .طراحی شوند گذاریبار برای همه مراحل بحرانی باید ی مرکبکلیه اعضا  9-5-6-3-1-1

شود، تحمل نمایند. تمامی بارهایی را که قبل از توسعه کامل مقاومت طراحی آنها وارد می

خوردگی و نیز برای جلوگیری ازدر هر یک از قطعات باید میلگردهای کافی برای جلوگیری از گسترش ترک  9-5-6-3-1-2

د.شوبینی ه بر روی یکدیگر پیشلغزش دو قطع

فوالدی-بتنی مرکب هایسیستم  9-5-6-3-2

فوالدی به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.-های مرکب بتنیبرای ضوابط طراحی سیستم  9-5-6-3-2-1

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 هاتحلیل سیستم  9-6

 گستره  9-6-1

های ها باید رعایت شوند. این اصول شامل روشکه در تحلیل سازه است ضوابط این فصل مربوط به اصول کلی  9-6-1-1

 شوند.ای، و محاسبه اثرات بارگذاری میهای سازهسازی اعضاء و سیستممدل ،مختلف تحلیل

 

 کلیات  9-6-2

  تحلیل هایروش  9-6-2-1

 :زیراند )الف( تا )ث(  شامل بندهاینامه های مجاز تحلیل در این آیینروش  9-6-2-1-1

 5-6-9 تحلیل مرتبه اول مطابق بند – الف

 6-6-9 مرتبه دوم مطابق بند تحلیل االستیک – ب

 7-6-9 مرتبه دوم مطابق بند االستیکغیرتحلیل  – پ

 8-6-9 اجزاء محدود مطابق بند به روش تحلیل -ت

های متعارف چند قاب تحت اثر بارهای قائم، و ممتد )پیوسته( های یک طرفه دال های تقریبی برای تیرها وتحلیل – ث

 9-6-9 مطابق بندتحت اثر بارهای قائم و افقی طبقه 

 زیراند:« ث»تا « الف»مجاز دیگر شامل بندهای های خاص روش  9-6-2-1-2

 های دو طرفه برای بارهای ثقلی:در دال – الف

  9-10-9بندروش طراحی مستقیم مطابق  (1)

  10-10-9 روش طراحی قاب معادل مطابق بند (2)

 11-10-9روش ضرائب لنگر مطابق بند  (3)

 12-10-9 مطابق بند)خطوط گسیختگی( روش لوالهای خمیری   (4)

 8-13-9تعیین اثرات بارهای خارج از صفحه مطابق بند ی رابدیوارهای الغر در  – ب

  4-14-9 برای تعیین اثرات بارهای داخل صفحه مطابق بند هادیافراگمدر  – پ

 آئین نامه 3-پ -9 پیوستمطابق  (سان خرپاخرپایی )ناحیه از سازه روش یک عضو یا یک در  – ت

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 4-5-6-9اثرات ناشی از الغری در اعضای تحت فشار و خمش مطابق بند  -ث

 الغری اثرات  9-6-2-2

 اثرات صرفنظر نمود.  این توان ازشود. در موارد زیر میمطابق ضوابط این فصل در نظر گرفته میاثرات الغری   9-6-2-2-1

 :نشده مهار  یهادر ستون – الف

  (9-6-1)                                                                                                𝑘𝑙𝑢

𝑟
≤ 22 

 :مهار شدههای در ستون – ب

(9-6-2)                                                                𝑘𝑙𝑢

𝑟
≤ min {34 + 12 (

𝑀1

𝑀2
) , 40} 

 نسبت   (2-6-9فوق )در رابطه 
𝑀1

𝑀2
برای ستونهایی که دارای  منفی و در یک جهت اند،که دارای یک انحنا  ستون هایی برای 

 باشد.مثبت میانحنا در دو جهت اند، 

 12حداقل در این موارد اجازه داده می شود، چنانچه جمع سختی کلیه اعضایی که از حرکت جانبی طبقه جلوگیری می کنند، 

 آن امتداد باشد، ستونها را مهار شده در نظر گرفت.در  ی طبقههابرابر سختی کل ستون

 محاسبه نمود.زیر )پ(  تاهای )الف( توان از یکی از روش، را میrشعاع ژیراسیون   9-6-2-2-2

  – الف

 (9-6-3)                                                                                               𝑟 = √
𝐼𝑔

𝐴𝑔
 

 .امتدادبعد مقطع ستون در آن  30/0برابر با  امتدادهای با مقطع مستطیل در هر در ستون – ب

 قطر مقطع ستون 25/0برابر با  ،های با مقطع دایرهدر ستون – پ

 مرتبه اول تحلیلهای متناظر ناشی از لنگربرابر  4/1  نباید ازمرتبه دوم  تحلیلمحاسباتی بر اساس لنگرهای   3-2-2-6-9

 تجاوز کنند.

 

 سازیمدل   9-6-3

 کلیات  9-6-3-1

ای، و ای، اعضای صفحهای مرکب از اعضای میلههای ساده شدهتوان آنها را به مدلها میتحلیل سازه برای  9-6-3-1-1

 تبدیل کرد.زیر  «پ»تا   «الف»مطابق بندهای اعضای سه بعدی 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 : ایمیله اعضای – الف

بعد دیگر بزرگتر باشد و دو بعد اخیر اختالف چندانی  ای از دوها یکی از ابعاد بطور قابل مالحظهاعضائی هستند که در آن

باید حداقل دو برابر ارتفاع عضو باشد.  با هم نداشته باشند. در این اعضاء فاصله بین دو مقطع با لنگرهای خمشی صفر

 باشند.می ایها از جمله اعضاء میلهها، مهاربندها، و قوستیرها، ستون

 : ایصفحه اعضاء – ب

-ها، دیافراگمای کوچکتر از دو بعد دیگر باشد. دالها یکی از ابعاد )ضخامت( بطور قابل مالحظهاعضایی هستند که در آن

 باشند.ای میها از جمله اعضاء صفحههای غیرضخیم، و پوستهشالودهها، ها، تیر تیغه

 :بعدی سه اعضاء – پ

های ضخیم، شالودهای با دو بعد دیگر نداشته باشد. اعضایی هستند که در آنها هیچیک از ابعاد اختالف قابل مالحظه 

 باشند.بتن حجیم از جمله اعضاء سه بعدی میبا های ضخیم و اعضاء پوسته

و در  شوند تعیین منسجم و منطقی فرضیات بر مبتنی باید ایسازه هایسیستمهای مدل در اعضا نسبی سختی 9-6-3-1-2

 . دگرد منظور ،عضو پیچشی و خمشی هایسختی ،عضو طول در خوردگی ترک آنها اثرات

 ها، منظور شود.ها و دستکها، مانند ماهیچهدر مدل تحلیلی باید تغییرات در مقطع تیرها و ستون  9-6-3-1-3

 هادهانه  9-6-3-2

 شوند:مختلف سازه بر اساس ضوابط زیر تعیین میطول دهانه موثر در اعضاء   9-6-3-2-1

ها، یا گاههای خود یکپارچه نباشد باید معادل فاصله محور تا محور تکیهگاهطول دهانه موثر برای عضوی که با تکیه – الف

 طول آزاد دهانه به اضافه ارتفاع عضو، هر کدام کوچکتر است در نظر گرفته شود.

ها در نظر گرفته گاههای خود یکپارچه است باید معادل فاصله محور تا محور تکیهگاهطول موثر برای عضوی که با تکیه – ب

گاه آنها بیشتر از دو برابر ارتفاع موثر آنها است، طولی از عضو را که اضافه بر ارتفاع موثر روی شود. در اعضایی که طول تکیه

 کرد. ضتوان صلب فرگاه است میتکیه

 طول موثر برای اعضاء طره با گیرداری کامل برابر با طول آزاد آنهاست. – پ

های خود گاههای آزاد کمتر یا مساوی سه متر را که با تکیهای با دهانههای تیرچهو سیستمتوپر های یک طرفه دال – ت

بدون منظور نمودن عرض  ،های سادهگاههای یکسره روی تکیهتوان بصورت دالشوند، میمی ساختهبصورت یکپارچه 

 های آنها در نظر گرفت.گاه، و با طول آزاد دهانهتکیه

 T ریت یهندس مشخصات  9-6-3-3

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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برابر با عرض جان تیر باید  𝑏𝑓باشند، عرض موثر بال شکل که دارای دال یکپارچه و یا مرکب می Tدر تیرهای   9-6-3-3-1

𝑏w  در این جدول در نظر گرفته شود 1-6-9بعالوه قسمتی از بال در هر طرف تیر مطابق جدول .h  ضخامت دال و𝑠𝑤  فاصله

 باشد.میآن آزاد بین جان تیر مورد نظر و جان تیر مجاور 

 شکل Tمحدودیت ابعاد برای عرض موثر بال از بر جان تیر   1-6-9جدول 

 تیر عرض موثر بال، از بر جان وضعیت

 کمترین از جان طرفبال در دو 

8ℎ 

𝑠𝑤 2⁄  

𝑙𝑛 8⁄  

 کمترین از جان طرفیک بال در 

6ℎ 

𝑠𝑤 2⁄  

𝑙𝑛 12⁄  

 

حداقل ضخامت بال  ،شودشکل منفرد که از بال تیر برای تامین سطح فشاری اضافی استفاده می Tدر تیرهای   9-6-3-3-2

 ود.نظر گرفته شر د چهار برابر عرض جانبرابر با  ،از بر جان حداکثر عرض بالنصف عرض جان و برابر با باید 

 

 زنده بارهای چیدمان نحوه -9-6-4

توان فرض نمود که بارهای زنده فقط به طبقه مورد نظر وارد ها برای بارهای ثقلی، میها یا بامدر طراحی کف  9-6-4-1

 شود.می

 توان از دو فرض )الف( و )ب( استفاده نمود.های یک طرفه میتیرها و دالطراحی در   9-6-4-2

های در نزدیک وسط دهانه، باید بار زنده را بر روی دهانه مورد نظر و دهانه مثبتخمشی برای تعیین حداکثر لنگر  – الف

 مجاور بطور یک در میان قرار داد.

 های مجاور آن قرار داد.باید بار زنده را برروی دهانه مورد نظر و دهانه ها،گاهبرای تعیین حداکثر لنگر منفی در تکیه – ب

های دو طرفه، لنگرهای خمشی باید بر اساس ضوابط زیر تعیین شود. در کلیه موارد مقادیر این لنگرها نباید در دال  9-6-4-3

 ، کمتر باشد.است شدههای دال بارهای زنده، قرار داده از  لنگرها در شرایطی که بر روی تمام چشمه

 شود. تعیینباید با توجه به این چیدمان لنگرها در صورت مشخص بودن چیدمان بار زنده،   9-6-4-3-1

ای است که هم بگونهکه چیدمان بار زنده مرده کمتر بوده و یا در مواردی ردرصد با 75 ازبار زنده که مواردیدر   9-6-4-3-2

 ها بدست آورد.بر روی تمام چشمهتوان با قرار دادن بار زنده مقادیر لنگرها را مینماید، میاثر های دال زمان بر روی کلیه چشمه

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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بندهای  قطبتوان میلنگرها را ، باشدمیتامین ن 2-3-4-6-9یا  1-3-4-6-9بندهای  شرایطمواردی که در   9-6-4-3-3

 زیر بدست آورد:)الف( و )ب( 

درصد بار زنده بر روی چشمه مورد نظر و  75توان با قرار دادن را میحداکثر لنگر مثبت در نزدیک وسط چشمه  – الف

 های مجاور آن بصورت یک در میان بدست آورد. چشمه

های مجاور آن بدست درصد بار زنده بر روی چشمه 75توان با قرار دادن را میگاه تکیههر حداکثر لنگر منفی در  -ب

 آورد. 

 

 اول مرتبه لیتحل  9-6-5

 کلیات  9-6-5-1

در اعضایی که  گردند.می تعیین 4-5-6-9مطابق بند به روش تشدید لنگرها اثرات الغری در تحلیل مرتبه اول،   9-6-5-1-1

 می شوند، می توان از اثرات الغری صرفنظر نمود. 5-4-5-6-9مشمول ضوابط بند 

 گیرد.صورت می 5-5-6-9مجاز است و بر طبق ضوابط بند باز پخش لنگرها در تحلیل مرتبه اول،   9-6-5-1-2

 

 ایهای سازها و سیستمعضسازی امدل  9-6-5-2

به نسبت سختی نسبی  ،فوقانی و تحتانی طبقه یا بام یهابین ستونها با توزیع آنباید  یا بام هر طبقهلنگرهای   9-6-5-2-1

 د.نشو توزیعآنها  تقیدط یشرانیز  ها وستون

های باید در انتقال لنگر به ستونها را بامها و در کف هاهای پیوسته، اثرات چیدمان بارها ویا سیستمدر قاب  9-6-5-2-2

 .و نیز اثر خارج از محوریت ناشی از سایر عوامل را منظور نمودداخلی و خارجی 

 :و یا هر دوی آنها مجاز استزیر های )الف( و )ب( روشاستفاده از هر یک از  ،به منظور ساده کردن تحلیل  9-6-5-2-3

 ت 1-2-3-6-9 استفاده از ضوابط بند – الف

 را صلب فرض نمود. چشمه اتصالتوان ها و یا ساخت و سازهای پیوسته، میدر قاب – ب

 

 اعضمشخصات مقطع ا  9-6-5-3

 برای بارهای ضریب دار   9-6-5-3-1

ى نظر خواهى
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 2-6-9یا  )الف( و 2-6-9بر اساس جداول باید ممان اینرسی و سطح مقطع اعضا مشخصات مقطع شامل   9-6-5-3-1-1

. در صورت وجود بارهای جانبی دائمی، ممان بدست آوردتری دقیق هایاز تحلیلها را بتوان آنمگر آنکه  محاسبه شوند،)ب( 

1)ضریب ها و دیوارها را باید بر اینرسی ستون + βds .تقسیم نمود )βds  برابر با نسبت برش دائمی در کل طبقه به حداکثر

شکل با منظور کردن عرض موثر بال محاسبه  Tممان اینرسی ناخالص تیرهای  باشد.کل طبقه در همان ترکیب بار می برش

 ؛ و یا دو برابر ممان اینرسی ناخالص مقطع مستطیلی جان منظور نمود.شودمی

 ممان اینرسی و سطح مقطع مجاز اعضاء در تحلیل االستیک برای بارهای ضریب دار -(الف) 2-6-9جدول 

 سطح مقطع ممان اینرسی عضو و شرایط آن

 g0.7I هاستون     

g1.0A 
 دیوارها

 g0.7I ترک نخورده

 g0.35I ترک خورده

 g0.35I تیرها

 g0.25I های قارچیو دالهای تخت دال

 

 برای بارهای ضریب دار تحلیل االستیکدر  برای اعضاممان اینرسی تر مقادیر دقیق -(ب) 2-6-9جدول 

 عضو
 ممان اینرسیر دیمقا

 حداکثر I حداقل

g0.35I (0.8 ها و دیوارهاستون + 25
𝐴𝑠𝑡

𝐴𝑔
)(1 −

𝑀𝑢

𝑃𝑢ℎ
− 0.5

𝑃𝑢

𝑃0
) g0.875I 

های دالتیرها، 

های و دالتخت 

 قارچی
g0.25I (0.10 + 25𝜌)(1.2 − 0.2

𝑏𝑤

𝑑
)𝐼𝑔 g0.5I 

 در بحرانی منفی و مثبت خمشی لنگرهای با مقاطع در را آن متوسط مقدار I برای توانمی ممتد خمشی اعضای در – تبصره

 دهدمی بدست را I مقدار حداقل که ترکیبی یا و نظر مورد بار ترکیب به متعلق مقادیر باید 𝑀𝑢 و 𝑃𝑢 برای همچنین. گرفت نظر

 .نمود منظور

 یادر نظر گرفت  0.5𝐼𝑔ا را برابر عضتوان ممان اینرسی کلیه امی دارضریب در تحلیل برای بارهای جانبی  9-6-5-3-1-2

تری که اثرات کاهش ممان اینرسی تحت بارهای جانبی را منظور دقیق هایرا با استفاده از روش عضاممان اینرسی اتوان می

 محاسبه نمود. ،نمایدمی

ممان اینرسی  شوند،جانبی زلزله منظور می برجزیی از سیستم بارکه های دو طرفه بدون تیر در تحلیل دال  9-6-5-3-1-3

I بدست آورد اشته باشند،د قابل قبولیمطابقت  هاها و تحلیلبرای دالها را باید بر اساس مدلی که با نتایج آزمایش .I  برای سایر

 .محاسبه شوند 2-1-3-5-6-9و  1-1-3-5-6-9باید بر اساس بندهای  عضاا

 

 یبردار بهره  یبارها یبرا   9-6-5-3-2
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 شوند. رعایت 19ضوابط فصل تحت اثر بارهای قائم باید عضا دراز مدت ا و آنی خیزهایبرای محاسبه   9-6-5-3-2-1

 بندمقادیر  برابر  4/1توان ممان اینرسی اعضاء را میناشی از بارهای جانبی  آنیبرای محاسبه تغییر مکان   9-6-5-3-2-2

تری بدست آورد مشروط بر آن که مقادیر آن های دقیقتوان ممان اینرسی را از تحلیلدر نظر گرفت. همچنین می 9-6-5-3-1

 تجاوز ننماید. 𝐼gز ا

 

 روش تشدید لنگرها –اثرات الغری    9-6-5-4

  کلیات 9-6-5-4-1

خمشی در آن ها  روش تشدید لنگرهایفشار و خمش را می توان با استفاده از تحت اثرات الغری در اعضای   9-6-5-4-1-1

گروه  -یا نشده مهار شده صورتبه  2-1-4-5-6-9طبق ضوابط بند  ها و طبقات در سازهها در این روش ستونتعیین نمود. 

 . بکار برده می شود 4-4-5-6-9و  3-4-5-6-9بندهای س بر اسا آنهاروش تشدید لنگرها در هر یک از  و دنبندی می شو

در نظر گرفت، مهارشده می توان ها و طبقات سازه را ستون ،باشدبرقرار یکی از دو شرط زیر مواردی که در   9-6-5-4-1-2

 در غیر اینصورت این ستونها و یا طبقات مهار نشده تلقی می شوند.

ها در تحلیل مرتبه درصد لنگرهای انتهایی ستون 5ها در اثر تحلیل مرتبه دوم از افزایش لنگرهای انتهایی ستون – الف

 اول بیشتر نباشد.

 بیشتر نباشد. 05/0از  ،1-2-4-5-6-9مطابق با تعریف بند  ،Q پایداری شاخص – ب

 

 پایداری مشخصات   9-6-5-4-2

  پایداری شاخص  9-6-5-4-2-1

 :گرددمحاسبه می زیر رابطه از Qطبقه  شاخص پایداری

  (9-6-4)                                                                                          𝑄 =
∑ 𝑃𝑢∆0

𝑉𝑢𝑠𝑙𝑐
 

∑دررابطه فوق  𝑃u   ،مجموع بارهای قائم در کل طبقهVus تغییر مکان جانبی نسبی دو  0∆ در کل طبقه، و هامجموع برش

فاصله مرکز تا مرکز ناحیه اتصال تیر به ستون در  برابر باطول ستون است که  𝑙𝑐 باشد.می Vusها در طبقه در اثر انتهای ستون

 .شودمنظور میدو انتها 

 ی ستونبار بحرانی کمانش  9-6-5-4-2-2

 :گرددمحاسبه می زیر از رابطه Pc   بار بحرانی کمانشی ستون 
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   (9-6-5)                                                                                     𝑃𝑐 =
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

(𝑘𝑙𝑢)2 

 :رابطهاین در 

𝐸c     :6-3-9 بند مدول االستیسیته بتن، مطابق 

(𝐸𝐼)eff     : 3-2-4-5-6-9بند  مطابقستون، صلبیت خمشی موثر  

𝑘   : 4-2-4-5-6-9بند  مطابق ،ستونضریب طول موثر 

 

9-6-5-4-2-3  (𝐸𝐼)eff  از روابط زیر تعیین شود: با استفاده از یکی 

(9-6-6)                                                                             (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =
0.4𝐸𝑐𝐼𝑔

1+𝛽𝑑𝑛𝑠
 

(9-6-7)                                                                   (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =
(0.2𝐸𝑐𝐼𝑔+𝐸𝑠𝐼𝑠𝑒)

1+𝛽𝑑𝑛𝑠
 

(9-6-8)                                                                             (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑐𝐼

1+𝛽𝑑𝑛𝑠
 

 ممان اینرسی و باردر همان ترکیب  محوریبار محوری دائمی ستون به حداکثر بار حداکثر  نسبتبرابر با   𝛽𝑑𝑛𝑠در روابط فوق 

I  د.باشها و دیوارها می)ب( برای ستون 2-6-9جدول  ابر با مقدار تعیین شده ازبر (8-6-9)در رابطه 

 آورد. بدست 1-6-9شکل  نموگرام توان از، را میkموثر  طول ضریب  9-6-5-4-2-4

 در این نموگرام

A  : نسبتlc/ (𝐸𝐼)eff∑  ستونها بهl/ (𝐸𝐼)eff∑  تیرها درانتهایA 

B:  نسبتlc/ (𝐸𝐼)eff∑  ستونها بهl/ (𝐸𝐼)eff∑  تیرها درانتهایB 

l.طول تیر که از مرکز به مرکز ناحیه تیر به ستون اندازه گیری می شود : 
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 kضریب طول موثر،  -1-6-9 شکل

     
 شدهنمهار هایقاب -ب                                      مهارشده        هایقاب -الف

 ی مهار شدههاقاب  - روش تشدید لنگرها 9-6-5-4-3

اثرات انحناء منظور کردن برای که از تحلیل مرتبه اول بدست آورده شده اند باید ها و دیوارها نهای ستولنگر  9-6-5-4-3-1

 و در طراحی بکار برده شوند.  تشدید شده ها مطابق رابطه زیرآن

    (9-6-9)                                                                                               𝑀𝑐 = δ𝑀2 

 ضریب تشدید است که بر طبق رابطه زیر محاسبه می شود:  δدر این رابطه 

   (9-6-10)                                                                                    δ =
𝐶𝑚

1−
𝑃𝑢

0.75𝑃𝑐

≥ 1.0 
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 :به یکی از دو طریق زیر بدست آوردباید را  10-6-9در رابطه  Cmضریب    9-6-5-4-3-2

 شود:های آن وارد نمیگاهدر فاصله تکیهنیروی عرضی هایی که در ستون – الف

   (9-6-11)                                                                                    𝐶𝑚 = 0.6 − 0.4
𝑀1

𝑀2
 

 شود:های آن وارد میگاههایی که نیروی عرضی در فاصله تکیهدر ستون – ب

 (9-6-12)                                                                                          = 1.0 𝐶m     

، نسبت استانحناء یک طرفه دارای ستون  مواردی کهدر  ،(11-6-9)در رابطه 
𝑀1

𝑀2
در مواردیکه دارای انحنا دو طرفه منفی و   

آنها همواره کوچکتر از یک می  اند و نسبت قدر مطلقلنگرهای دو انتهای ستون  𝑀2و 𝑀1در رابطه فوق مثبت است. است، 

 باشد.

برای هر محور  شود،محاسبه می از رابطه زیرکه   𝑀2,𝑚𝑖𝑛نباید از مقدار  (11-6-9)در رابطه  𝑀2مقدار    9-6-5-4-3-3

 به طور همزمان در هر دو محور منظور شود.  𝑀2,𝑚𝑖𝑛نیازی نیست که  .در نظر گرفته شودمقطع ستون کمتر 

(9-6-13)                                                                  𝑀2,𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑢(15 + 0.03ℎ)   

با قرار دادن توان میو یا  ،منظور نمود 0/1توان برابر را می 𝐶mبزرگتر باشد، مقدار  𝑀2از   𝑀2,𝑚𝑖𝑛مقدار   کهمواردیدر 

نسبت 
𝑀1

𝑀2
 د.کردر رابطه مقدار آن را محاسبه   

 

 های مهار نشدهقاب –روش تشدید لنگرها   9-6-5-4-4

 گردد.محاسبه می (15-6-9)و  (14-6-9)دو انتهای هر ستون از روابط  در  𝑀2و    M1 تشدید شده لنگرهای  9-6-5-4-4-1

 (9-6-14)                                                                  𝛿𝑠𝑀1𝑠 + 𝑀1𝑛𝑠 = 𝑀1     

(9-6-15)                                                                   δs𝑀2𝑠 + =𝑀2𝑛𝑠 𝑀2   

که  یکهاردموگردد. در )ب( و یا )پ( محاسبه می ، یکی از ضوابط )الف(طبق بر  δsضریب تشدید لنگرها   9-6-5-4-4-2

 یکی از روابط )ب( یا )پ( محاسبه نمود. تنها باید ازبیشتر باشد  5/1از  δsمقدار 

=  ≤  1.0                                                                  (16-6-9) - الف 
1

1−𝑄
 δ𝑠 

=                                                             (17-6-9)   -ب 
1

1−
∑ 𝑃𝑢

0.75 ∑ 𝑃𝑐

≥ 1.0 𝛿𝑠 

 مرتبه دوم تحلیل االستیک -پ
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∑در روابط فوق  𝑃𝑢   برابر با مجموع بارهای قائم در یک طبقه، و∑ 𝑃𝑐   برای تمام  یکمانشبحرانی برابر با مجموع بارهای 

 ستونهایبرای  kو با منظور نمودن  (5-6-9)بر اساس رابطه   𝑃𝑐باشد. می برابر تغییر مکان جانبی طبقهمقاوم در های ستون

محاسبه شده و در روابط این بند بجای   4-2-4-5-6-9از بند  𝑒𝑓𝑓(𝐸𝐼)آید. مقدار بدست می 3-4-4-6-6-9مهار نشده از بند 

𝛽𝑑𝑛𝑠  باید𝛽𝑑𝑠  .را جایگزین نمود 

 در بر اتصال هاستون شدهلنگرهای انتهایی تشدید مجموع باید برای  منتهی به اتصال خمشی عضایا  9-6-5-4-4-3

 .شوندطراحی 

های دو انتهای ستون منظور شود. برای گاهدر قاب های مهار نشده اثرات الغری باید در مقاطع بین تکیه  9-6-5-4-4-4

متعلق به قاب های   𝑀2و  𝑀1 مقادیر 8-6-9در بند   𝐶mاین منظور می توان قاب را مهار شده فرض نمود و برای محاسبه 

 را بکار برد.  4-4-5-6-9بندمهار نشده در 

 

 خمشی ممتد عضایباز پخش لنگرها در ا  9-6-5-5

گیرد و یا در به صورت تقریبی انجام می 9-6-9، به جز در حاالتی که تحلیل بر اساس بند خطیهای در تحلیل 9-6-5-5-1

توان مقادیر لنگرهای مثبت یا منفی ماکزیمم را تعیین میشوند، می  2-2-2-6-9دالهای دو طرفه که لنگرها با استفاده از بند 

 شده باشد: تامین به شرطی که شرایط زیر ،بارگذاری کاهش داد ترتیب برای هر گونه 

 اعضای خمشی به صورت ممتد باشند. -الف

휀𝑡شود، در مقطعی که لنگر کاهش داده می -ب ≥  باشد. 0.0075

و یا درصد  1000휀𝑡شود، نباید از کمترین دو مقدار درصد کاهش لنگر در مقاطعی که لنگر کاهش داده می  9-6-5-5-2

 درصد بیشتر باشد. 20

استفاده از مقادیر لنگرهای کاهش یافته و با رعایت شرایط ید با لنگرهای باز پخش شده در طول دهانه بامقادیر   9-6-5-5-3

ضابطه این بند باید در مورد برش ها و عکس العمل های  د.شوها محاسبه بارگذاری در دهانه ترتیبتعادل استاتیکی برای هر 

 تکیه گاهی نیز رعایت شود.

 

 دوم مرتبه کیاالست لیتحل 9-6-6

 کلیات  9-6-6-1

مرتبه دوم، اثرات بارهای محوری، وجود نواحی ترک خورده در طول عضو، و طول زمان وارد  تحلیل االستیکدر   9-6-6-1-1

 تامینتعریف شده است،   2-6-6-9 بندمشخصات مقطع، که در  منظور نمودنگیرد. این اثرات با شدن بار باید مورد بررسی قرار 

 گردد.می
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 4-4-4-5-6-9بندتوان این اثرات را مطابق اثرات الغری در طول ستون باید بررسی شود. بدین منظور می  9-6-6-1-2

 محاسبه نمود.

مجاز  5-5-6-9 خشاند با منظور نمودن ببازپخش لنگرهایی که از تحلیل االستیک مرتبه دوم محاسبه شده  9-6-6-1-3

 است.

 

 اعضاء مشخصات مقطع  9-6-6-2

محاسبه  1-3-5-6-9 که بر اساس بنداعضا از مشخصات مقاطع  توانمیدر تحلیل برای بارهای ضریب دار،   9-6-6-2-1

 استفاده نمود. ،اندشده

 19-9فصل باید از ضوابط  برداریبهره و بلند مدت بارهای قائم  آنی هایتغییر شکلدر تحلیل برای تعیین   9-6-6-2-2

که بر اساس بند  Iمقدار  برابر  4/1را با استفاده از ممان اینرسی  آنیهای مقادیر تغییر شکل توان میهمچنین استفاده نمود. 

در نظر  𝐼𝑔 در هر حال نباید  بزرگتر از I، محاسبه نمود. مقدار بدست آمدهدیگری تر تحلیلی روش دقیقهر یا  و 9-6-5-3-1

 .گرفته شود

 

 دوم مرتبه کیاالست ریغ لیتحل  9-6-7

 کلیات  9-6-7-1

بارگذاری،  مدت، انحنای اعضا و جابجایی جانبی، مصالح مرتبه دوم رفتار غیر خطی االستیکتحلیل غیردر 9-6-7-1-1

  .می شود منظور شدگی و خزش، اندرکنش با شالوده نگهدارندهمعج

باید بتواند نشان دهد تطابق نزدیکی بین مقاومت محاسبه شده اعضا و مرتبه دوم  االستیکغیر  تحلیل روش  9-6-7-1-2

 نتایج 

 .وجود داردی نامعین بتن آرمه اههای جامع برروی سازهآزمایش

استفاده از ضوابط در این ارتباط ملحوظ شود. در طول ستون باید  اثرات الغریمرتبه دوم االستیک در تحلیل غیر  9-6-7-1-3

 اشد.بمجاز می 4-4-5-6-9مهار شده،  ضوابط بند مربوط به روش تشدید لنگرها در قابهای 

 مرتبه دوم محاسبه شده اند، مجاز نیست . االستیکدر سازه هایی که با تحلیل غیر بازپخش لنگرها  9-6-7-1-4

 

 اجزاء محدودبه روش تحلیل   9-6-8
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ها می توان استفاده نمود. مدل بکار گرفته شده در این روش باید تا حد  تحلیل سازهاجزاء محدود برای روش از   9-6-8-1

 امکان برای هدف مورد نظر مناسب باشد.

با این روش اصل جمع آثار معتبر نیست و باید برای هر ترکیب بار تحلیل جداگانه ای انجام در تحلیل غیر خطی   9-6-8-2

 داده شود. 

 مجاز نیست. خطیاجزاء محدود غیر ای تحلیل شده با روش در سازه هباز پخش لنگرها   9-6-8-3

 

 کیاالست لیتحل شده ساده یهاروش   9-6-9

 های یک طرفه ممتدتیرها و دال  9-6-9-1

های یک طرفه ممتد، در صورتی که شرایط )الف( تا )ث( زیر موجود باشند، لنگرهای خمشی و در تیرها و دال  9-6-9-1-1

 تعیین نمود. 3-6-9توان در مقاطع مختلف با استفاده از جدول شماره های برشی را میتالش

 تیر یا دال دارای حداقل دو دهانه باشد. – الف

 هر یک از اعضا در طول خود دارای مقطع ثابت باشند. – ب

  درصد طول دهانه کوچکتر تجاوز ننماید. 20تر دو دهانه مجاور از طول دهانه بزرگ – پ

 بارها در سر تا سر طول تیر یا دال تقریبا  بصورت یکنواخت توزیع شده باشند. – ت

 شدت بار زنده از سه برابر شدت بار مرده بیشتر نباشد. – ث

 

 

 

 

 ممتد طرفه یک هایدال و تیرها در هایبرش و لنگرها تقریبی مقادیر -3-6-9 جدول

 :مثبت لنگر -1

 انتهایی هایدهانه -الف

 (غیرگیردار) ساده بصورت ،غیرممتد انتهای با

 

 

 

wu
nl
2

11
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 گاهتکیه با یکپارچه بصورت ،غیرممتد انتهای با

 داخل هایدهانه -ب

wu
nl
2

14
 

wu
nl
2

16
 

 لنگر منفی  -2

 داخلی گاهیتکیه اولین خارجی وجه در منفی لنگر -الف 

 دهانه دو

 دهانه دو از بیشتر

 

 

wu
nl
2

9
 

wu
nl
2

10
 

 داخلی هایگاهتکیه دیگر وجوه در منفی لنگر -ب
wu

nl
2

11
 

 لنگر منفی در موارد خاص  -3

 هایدهانه با دالهای خارجی هاگاهتکیه وجوه در منفی لنگر -الف

 به ستونها سختی مجموع نسبت آنها در که تیرهایی و متر 3 حداکثر

 .باشد 8 از بیشتر دهانه انتهای هر در تیرها سختی مجموع

 

 

wu
nl
2

12
 

 اعضایی برای خارجی هایگاهتکیه تمامی داخلی وجه در منفی لنگر -ب

 :باشند شده ساخته یکپارچه بصورت خود هایگاهتکیه با که

 باشد لبه تیر یک ،گاهتکیه که مواردیدر

 باشد ستون گاه،تکیه که ردیامو در

 

 

wu
nl
2

24
 

wu
nl
2

16
 

 برش در تیرهای ممتد -4

 داخلی گاهتکیه اولین وجه در انتهایی اعضای در برش -الف 

1.15 w
2u
nl 

 هاگاهتکیه سایر وجوه در برش -ب
wu

nl

2
 

 

 باشد.مجاز نمی 3-6-9در لنگرهای خمشی محاسبه شده بر طبق جدول  پخش لنگرها باز  9-6-9-2

، در صورت وجود  1-9-6-9های تیرها بر طبق بند هاختالف لنگرهای خمشی محاسبه شده در وجوه تکیه گا  9-6-9-3

 باالو پایین طبقه به نسبت سختی آن ها توزیع شوند.ستون های تکیه گاهی ، باید بین ستون های 
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اهش مقاومتکضرایب  - ضرایب بار و ترکیبات بارگذاري  9-7

گستره  9-7-1

و شامل موارد زير است:ضرايب بار و ترکيبات بارگذاري در طراحی و نيز ضرايب کاهش مقاومت اختصاص دارد اين فصل به   9-7-1-1

 ضرايب بار -الف

ترکيبات بارگذاري -ب

مقاومت کاهش ضرايب -پ

اتیکل-9-7-2

شود. اينبارهاي وارد بر سازه بر اساس موارد مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و نوع کاربري سازه انتخاب می  9-7-2-1

و نيز بارهاي ناشی  ،بارهاي ناشی از تغييرات درجه حرارتباد، زلزله، فشار خاک، فشار آب، باران، بارها عمدتا شامل بار مرده، زنده، برف، 

صالحيت ممکن است بسته به نوع سازه و عملکرد آن، بارهاي ديگري طراح داراي هستند. مهندس  از تغييرات حجمی بتن )افت و خزش(

 .را نيز در بارگذاري مورد توجه قرار دهد

طراحهاي خاص، مهندس گيرد. در حالتواع بارها بر اساس ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، انجام میبرآورد ان  9-7-2-2

. تواند از استانداردهاي معتبر بين المللی براي برآورد بارهاي خاص استفاده نمايدمی داراي صالحيت

.شوندمی تعيين رانيا یمل مقررات ششم مبحث اساس بر سربار کاهش ضرايب 9-7-2-3

بارگذاري ترکیبات و بار ضرایب -9-7-3

بار ضرایب  9-7-3-1

با در نظر گرفتن ساير  و 1-7-9جدول حداقل معادل تاثيرات بارهاي با ضريب مندرج در  ديبا، U ،زمقاومت مورد نيا  1-1-3-7-9

 باشد. 3-7-9بخش الزامات 

 تركيبات بارگذاري  1-7-9جدول 

 ترکیبات بارگذاري صليبار اي رابطهشماره

(9-7-1)D1) 1.4U D

(9-7-2)L2) 1.2 1.6 0.5( or or )
r

U D L L S R  

(9-7-3)or or 
r

L S R3) 1.2 1.6( or or )

(1.0 or 0.5 )

r
U D L S R

L W

 



(9-7-4)W4) 1.2 1.0 1.0

0.5( or or )
r

U D L W

L S R

  



(9-7-5)E5) 1.2 1.0 1.0 0.2U D E L S   

(9-7-6)W6) 0.9 1.0U D W 
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(7-7)E7) 0.9 1.0U D E 

ر يک ترکيب بارگذاري، د“ صليبار ا”منظور از ، 1-7-9جدول در 

، ولي در ي عملکرد آن باراصوال بر پايه که آن ترکيب باري است

تنظيم شده است.   اير بارهاي مرتبطکنار تاثير س

( به شرح زير 7-7-9( تا )1-7-9كار رفته در روابط )متغيرهاي به

 هستند:

Uبار با= بارهاي تحمل براي نياز مورد مقاومت يا و تركيبي

 ضريب و يا لنگرها و نيروهاي داخلي مربوطه؛

Dمربوطه؛ داخلي نيروهاي و لنگرها يا و مرده بارهاي =

Fچگالي با سياالت با مرتبط فشارهاي يا و وزن از ناشي بارهاي =

يامشخ و كنترل، قابل ارتفاع حداكثر با و نيروهايص و لنگرها

 داخلي مربوطه؛

Tتأثير شوندهات= تاثيراتي جمع مانند حرارت،خودکرنشی درجه

شدگیخزش، انبساطجمع و نامساوي نشست كننده، جبران بتن ي در

 ؛جمع شدگی

L =مربوطه؛ داخلي نيروهاي و لنگرها يا و زنده بارهاي

H،مصالح ساير يا خاك در آب خاك، فشار يا وزن از ناشي بارهاي =

 و يا لنگرها و نيروهاي داخلي مربوطه؛

rLزنده بار مربوطه؛= داخلي نيروهاي و لنگرها يا و بام ي

Sمربوطه؛ داخلي نيروهاي و لنگرها يا و برف بار =

Rمربوطه؛ داخلي نيروهاي و لنگرها يا و باران بار =

Wمربوطه؛ داخلي نيروهاي و لنگرها يا و باد بار =

Eبار تأثيرات داخلي= نيروهای و لنگرها يا و زلزله نيروهاي

 مربوطه.

در نظر گرفتهبه طور جداگانه کنند )مثال بار باد و بار زلزله(، بايد زمان اثر نمیتاثيرات يک يا چند باري که به طور هم  9-7-3-1-2

گردد. نمیزمان منظور ها به طور همشود؛ ولی تاثيرات آن

تعيين شده  بارهاي سطح مقاومت بر اين اساس تعيين شده که بارگذاري باد بر مبناي 1-7-9در جدول  ضرايب بار باد  9-7-3-1-3

اگر هاي بارگذاري و از جمله در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(. با اين وجود هاي اخير در اکثر آيين نامهباشد )روش رايج در سال

از  0.5W و 1.0W(، به جاي 9-7-6( و )9-7-4ده باشد، الزم است در روابط )تعيين ش بار باد بر اساس بارهاي سطح بهره برداري

  استفاده شود. يبزرگتر ضرائب
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عالوه برقائم زلزله  ياثرات مولفه بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  نياز به منظور نمودن در مواردي که  9-7-3-1-4

شود:( به صورت زير اصالح می7-7-9( و )5-7-9باشد، ترکيبات بارگذاري روابط )افقی آن  يهامولفه اثرات

(9-7-8) (1.2 0.6 ) 1.0 0.2hU A D E L S    

(9-7-9) (0.9 0.6 ) hU A D E  

براي پهنه با خطر نسبی خيلی زياد، زياد، متوسط و کم به  مبحث ششمنسبت شتاب مبناي طرح است که بر اساس  A در اين روابط

هاي با ميزان ضريب نامعينی سازه است که براي ساختمان چنين شود. هممنظور می 20/0، و 25/0، 30/0، 35/0ترتيب معادل 

  است.  زلزله و يا لنگرها و نيروهاي داخلی مربوطهافقی  تأثيرات بار نيروهاي hE؛ و شوددر نظر گرفته می 0/1نامعينی کافی برابر 

اتترکيب مورد نياز باشد، بايد در برآورد بار زلزله ومبحث ششم مقررات ملی  بر اساس هر جا که  اثرات اضافه مقاومت  9-7-3-1-5

گذاري منظور شود. بار

ضوابط مندرج در مبحث ششم  ، بايد بر اساسaFي سيل قرار داشته باشد، بارهاي ناشی از سيل، اگر سازه در ناحيه  6-1-3-7-9

تعيين شود. مقررات معتبر بين المللی ديگر ، و ياملی ساختمانمقررات 

، و ناشی iDجو ي و باد روي يخ قرار داشته باشد، بارهاي ناشی از يخ،  زدگیاگر سازه تحت تاثير نيروهاي ناشی از يخ  7-1-3-7-9

تعيين  مقررات معتبر بين المللی ديگر يا، و ضوابط مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان س، بايد بر اساiWاز باد روي يخ، 

شود.

هاي ايجاد شده بر اساس پيش تنيدگی، با ، بايد شامل تاثيرات بار داخلی ناشی از عکس العملUمقاومت مورد نياز   8-1-3-7-9

 . باشد 0/1ضريب بار 

بار ترکیبات در زنده بار ضوابط  9-7-3-2

امکان پذير است؛ بنابراين در ترکيبات بارگذاري مبحث ششم مقررات ملی ساختمانکاهش سربار زنده مبتنی بر ضوابط   9-7-3-2-1

 به کار برد. Lي کاهش يافته را به عنوان توان بار زندهارائه شده، می

کاهش داد؛ مگر در بارگذاري  5/0توان به ( را می9-7-5( و )9-7-4(، )9-7-3در روابط ) Lضريب بار مربوط به بار   2-2-2-7-9

ده باشد. استفاکيلو نيوتن بر متر مربع  5ها ميزان بار زنده، بيش از  هايی که در آنهاي ازدحام عمومی، و محلها، بارگذاري محلپارکينگ

  ي کاهش يافته نيز مجاز است.مورد اشاره در کنار بار زنده 5/0از ضريب 

ي زير باشد.ي موارد ممکن از مجموعهالزم است بار زنده شامل همه   9-7-3-2-3

الف- بارھاي زندهی متمرکز؛ 

؛  ب- بارھاي وابستھ بھ وسایل نقلیھ

اي جرثقیل؛  پ- بارھ

؛  ت- بارھاي وارد بر نردهھا، نرده حفاظ، و سیستمھاي حفظ وسایل نقلیھ

؛  ث- اثرات ضربھ

ج- تاثیرات ارتعاش. 

خواهى نظر براى فقط ستناد
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در ترکيبات بار هاي خودکرنشیضوابط بار  9-7-3-3

بتواند به طور مخالف بر عملکرد و ايمنی  Tتغيير حجم و نشست نامساوي در بارد مرتبط با اگر نيروهاي ناشی از تقي   1-3-3-7-9

بايد بر اساس موارد زير تعيين  Tضريب باراي در ترکيب با ساير بارها در نظر گرفته شود. سازه اثر بگذارد، الزم است اين تاثيرات سازه

زمان با ساير بارهاي اعمالی به طور هم Tاحتمال اين که حداکثر تاثير؛ ميزان Tبارشود: در نظر گرفتن عدم قطعيت مرتبط با بزرگی 

تر کم 0/1يد از نبا Tدر هر حال ضريب بارتر شود. چه فرض شده، بزرگ از آن Tعواقب نامناسب محتمل اين که اثر دهد؛ و نيزرخ 

 .منظور شود

در ترکيبات بار سيال و خاک فشار ضوابط بارهاي مرتبط با  9-7-3-4

ي موارد زير وارد بر اساس همه 1-7-9، الزم است اين بار در ترکيبات بارگذاري جدول Fدر صورت حضور بار سيال،  1-4-3-7-9

 .شود

اضافه  Dبه تنهايي عمل کرده و يا به تاثيرات  Fگرا -الف

( وارد گردد. 1-7-9ي )در رابطه 4/1شود، الزم است با ضريب بار 

 2/1اضافه گردد، الزم است با ضريب بار  اصليبه بار  Fاگر -ب

 ( وارد شود.5-7-9) ( تا2-7-9در روابط )

را کم کند،  اصليدائمي بوده و تاثير بار  Fاگر تاثير بار -پ

 ( وارد گردد. 7-7-9ي )در رابطه 9/0الزم است با ضريب بار 

( وارد 9-7-7( تا )9-7-1نبايد در روابط ) Fرا کم کند، اصلیضور، تاثير بار دائمی نبوده ولی در صورت ح Fاگر تاثير بار -ت

 . شود

بر اساس موارد زير  1-7-9روابط ترکيبات بار جدول کليه ، حضور داشته باشد، الزم است در Hاگر فشار جانبی خاک،  2-4-3-7-9

 :وارد شود

اضافه  اصليبه تنهايي عمل کرده و يا به اثر بار  Hاگر  -الف

 . وارد گردد 6/1زم است با ضريب بار شود، ال

را کم کند،  اصليدائمي بوده و تاثير بار  Hاگر تاثير بار  -ب

 وارد گردد. 9/0الزم است با ضريب بار 

. نبايد در ترکيبات بار وارد شود Hرا کم کند،  اصلیدائمی نبوده ولی در صورت حضور، تاثير بار  Hاگر تاثير بار  -د

مقاومت کاهش ضرايب 9-7-4

شود.تعيين می 2-7-9بر اساس جدول  ،، ضرايب کاهش مقاومت 1-4-7-9

   نظر در طراحی مقطع بر اساس وضعيت مورد کاهش مقاومت ضرايب  2-7-9 جدول

وضعیت مورد نظر در طراحي مقطع

( لنگر، نيروي محوري، و يا ترکيب لنگر و نيروي محوري1

90/0(2-4-7-9)بند کنترل  -کششمقاطع الف(  

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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(3-4-7-9)بند کنترل  -فشارمقاطع ب(  

75/0 پيچبا دور  ياعضا - 

65/0پيچبدون دور ياعضا - 

65/0-90/0(4-4-7-9)بند  ي انتقالدر ناحيهمقاطع ( پ 

75/0برش ( 2

75/0 ( پيچش3

65/0( مقاومت اتکايی )لهيدگی(4

85/0مهاري پس کشيده واحین( 5

75/0هاها و کوربل( براکت6

75/0 هاي بست و بندمدل( نواحی مختلف در 7

اي که با تسليم عناصر فوالدي در ( اجزاي اتصاالت اعضاي پيش ساخته8

 شوند.کشش کنترل می
90/0

60/0( عناصر بتنی ساده )بدون فوالد(9

45/0-75/0( مهار در عناصر بتنی 10

-اند، در حالتی يک مقطع کششقرار گرفته ، نيروي محوري، و يا ترکيب لنگر و نيروي محوريخمشی لنگرمقاطعی که تحت  9-7-4-2

به  ،cu،کرنش حداکثر در دورترين تار فشاري بتن ي گسيختگی مقطع و وقتی کهها هم زمان با لحظهکه در آنشوند کنترل تلقی می

 باشد. 005/0تر يا مساوي ، بزرگt رسد، کرنش خالص کششی در دورترين فوالد کششی مقطع،می 003/0مرز 

-اند، در حالتی يک مقطع فشارقرار گرفته ، نيروي محوري، و يا ترکيب لنگر و نيروي محوريخمشی لنگرمقاطعی که تحت   9-7-4-3

کرنش خالص کششی  ، رسدمی 003/0رز به م cuي گسيختگی مقطع و وقتی کهزمان با لحظه ها همکه در آنشوند کنترل تلقی می

کششی مقطع، فوالد فوالدکوچک، tدر دورترين تسليم کرنش با مساوي يا فوالدباشد.تر می420Sبراي اجازه داده اين، که شود

 در نظر گرفته شود. 002/0برابر با حد کرنش 

، کرنش ي گسيختگیزمان با لحظههم، ، نيروي محوري، و يا ترکيب لنگر و نيروي محوريخمشی لنگرمقاطع تحت اگر در   9-7-4-4

گيرد، ، قرار 005/0کنترل، -و حد کرنش کشش ،کرنش تسليم، کنترل-بين حد کرنش فشار خالص کششی در دورترين فوالد کششی

يابی خطی بين حاالت با درون  د که ضريب کاهش مقاومتشومیداده شود. براي اين مقاطع اجازه می منظوري انتقال ناحيه مقطع در

400MPaي قبلی محاسبه شود. براي مقاطعی با فوالدهاي با تسليم در محدوده 420MPayf کنترل -، که حد کرنش فشار 

توان از روابط زير محاسبه کرد:را می  در نظر گرفته شود، مقدار 002/0تواند برابر می

0.483           )بدون دورپيچ(                    (الف-8-7-9) 83.3 t  

0.650)با دورپيچ(                                      (ب-8-7-9) 50.0 t  

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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ايهايی که با عملکرد قاب خمشی ويژه، ديوار سازهبراي طراحی در مقابل برش، براي سازهدر تعيين ضريب کاهش مقاومت   9-7-4-5

کنند، بايد موارد زير را ، مقاومت میEاي شديد، در مقابل تاثيرات زلزله، اي متوسط پيش ساخته در مناطق لرزهويژه، و يا ديوار سازه

 رعايت نمود: 

، اگر مقاومتEمقاومت در مقابل  جهتهر عضو طراحي شده  در -الف

ي مقاومت خمشي تر از برش متناظر با توسعهبرشي اسمي عضو کم

0.60کاهش مقاومت در برش  اسمي عضو باشد، ضريب   در نظر گرفته

شود. مقاومت خمشي اسمي مورد اشاره بايد با منظور کردن مي

 .است، محاسبه شود Eترين بارهاي محوري با ضريب که شامل بحراني

برشي که  ترين در برش نبايد از کم ها، براي ديافراگم -ب

اي ي سيستم مقاوم در مقابل نيروهاي لرزهاوليه قائم اجزايبراي 

 تر شود. استفاده شده است، بيش

بندي که با فوالد ستون و نيز در تيرهاي هم -در اتصاالت تير -پ

0.85، در برش اندسلح شدهگذاري قطري م  شود. منظور مي 

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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اصطکاک -ارزیابي مقاومت مقطع در خمش، بار محوري، برش، پیچش و برش  9-8

گستره 9-8-1

:است زير موارد شامل و داشته اختصاص مختلف یهاتالش اثر تحت مقاطع اسمي مقاومت نییتع به فصل اين ضوابط  9-8-1-1

 خمشي مقاومت -الف

محوری -خمشي توام مقاومت يا و محوری مقاومت -ب

 طرفه يک برشي مقاومت -پ

 طرفه دو برشي مقاومت -ت

 پیچشي مقاومت -ث

 اتکايي مقاومت -ج

اصطکاکي برش مقاومت -چ

مقاومت ضرب حاصل با برابر مقطع يک طراحي مقاومت و است؛ "مقاومت طرح" روش آرمه، بتن اعضای طراحي روش  9-8-1-2

 یرابطه تامین یمبنا بر "مقاومت طرح" روش در مقاطع يطراح .باشدمي ، مرتبط، مقاومت کاهش ضريب در ،nS اسمي،

nS U ابييارزيچگونگبهفصلنيادر. ردیگيمصورتnSشوديمپرداختهمختلفیهاتالشدر.

هایمدل اساس بر عضو از ایناحیه يا عضو که آن مگر است؛ ضروری آرمهبتن اعضای یهمه برای فصل اين الزامات رعايت  9-8-1-3

. شوند طراحي است، آمده نامه آيین اين 3پ-9 پیوست در که بند و بست

 مقاومت از ،nS طراحي، مقاومت ،8-7-9 عمومي یرابطه اساس بر که شودمي انجام طوری آرمه بتن مقطع طرح  4-1-8-9

 برشي، نیروی خمشي، لنگر کنترل برای تفصیلي صورت به آرمهبتن مقاطع يطراح یبرا 1-1-9 یرابطه. نباشد ترکم ،U نیاز، مورد

 :شودمي بیان زير صورت به ت-1-8-9 تا الف-1-8-9 روابط در ترتیب به فشاری، محوری نیروی و پیچشي لنگر

n                                                    (الف-1-8-9) uM M 

n                                                        (ب-1-8-9) uV V 

n                                                        (پ-1-8-9) uT T 

n                                                        (ت-1-8-9) uP P 

 فوق روابط در
nM، nV، nT  و nP مقاومت و پیچشي اسمي مقاومت برشي، اسمي مقاومت خمشي، اسمي مقاومت ترتیب به 

 محاسبه شود،يم ارائه فصل نيا در که مقاومت طرح روش بر مبتني معادالت و فرضیات اساس بر که هستند مقطع فشاری اسمي

 پیچشي لنگر نهايي، برشي نیروی نهايي، خمشي لنگر ترتیب به uPو  uM، uV، uTازین مورد یهامقاومت چنینهم. گردندمي

 .آيندمي دست به دارضريب بارهای تحت سازه االستیک تحلیل با که هستند نهايي محوری نیروی و نهايي

يخمش مقاومت 9-8-2

اتیکل  9-8-2-1

.شوديم کنترل الف-1-8-9 یرابطه تامین یمبنا بر مقطع يخمش مقاومت 9-8-2-1-1

يطراح اتیفرض 9-8-2-2

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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.گردد برقرار موثر نیروهای بین تعادل است الزم مقطع هر در  9-8-2-2-1

خنثي محور از فوالد يا تار آن یفاصله با متناسب خطي صورت به فوالدها در نیز و بتني مقطع تارهای در کرنش  9-8-2-2-2

.شودمي نییتع

. شوديم گرفته نظر در 003/0 با برابر بتن فشاری تار دورترين در حداکثر کرنش  9-8-2-2-3

.گرددمي نظر صرف مقطع در بتن کششي مقاومت از  9-8-2-2-4

منحني و شکل هر يا و سهمي ای،ذوزنقه مستطیلي، صورت به توانمي را بتن فشاری کرنش و تنش بین یرابطه 9-8-2-2-5

 تنش توزيع از توانمي ارتباط اين در. باشد داشته تطابق مرتبط جامع آزمايشات نتايج با که آن شرط به گرفت؛ نظر در ديگری

.نمود استفاده 6-2-2-8-9 بند مشخصات طبق معادل مستطیلي

0.85 با برابر بتن فشاری تنش 6-2-2-8-9 cf  يک و مقطع جانبي وجوه به که معادل فشاری یناحیه در نواختيک توزيع با و 

 از ،a بتن، فشاری بلوک عمق. شودمي فرض گردد،مي محدود مقطع فشاری تار دورترين از a یفاصله به و خنثي تار با موازی خط

.شودمي تعیین زير یرابطه

(2-8-9) 1a c

 :رابطه نيا در

c است خنثي تار بر عمود راستای در خنثي تار از یفشار  کرنش حداکثر با يبتن تار موقعیت یفاصله يعني خنثي، تار عمق.

:شودمي تعیین زير صورت به است، فشاری تنش معادل مستطیل بلوک عمق ضريب که 1 بيضر

17 یبرا             (الف-3-8-9) 28MPacf                                 :1 0.85 

28MPacfیبرا                 (ب-3-8-9)    :1

0.05
0.85 ( 28) 0.65

7
cf    

1 با برابر توانمي را بتن فشاری  تنش شود،  استفاده  پاسکال  مگا 55 از بیش مقاومت با بتن از که صورتي  در 7-2-2-8-9 cf  و

. گرددمي تعیین زير صورت به 1ضريب حالت اين در. گرفت نظر در قبلي بند مشابه توزيع با

 (9-8-4) 1

0.0022
0.85 ( 55) 0.7

7
cf    

سلیم  کرنش از ترکم هاآن در کرنش که یموارد در مقطع، یها فوالد در تنش 9-8-2-2-8 ست،  ،𝜀y فوالد، ت صل  از ا  ضرب  حا

ست  مدول سبه  آن  کرنش در فوالد  یتهیس یاال ساو  کرنش که یموارد در و شود؛ يم محا تنشتنشبابابرابربرابرست،ست،اy از ترشیب اي یم

 . .  گرددگرددييمم  منظورمنظور  ،،yf  فوالد،فوالد،  تسلیمتسلیم

(پارچه یک غیر) مرکب يبتن ياعضا خمشي مقاومت 9-8-2-3

صورتي به و شده ريخته يا و ساخته مجزا طور به محل در که را مرکب بتني اعضای در مقاطع اسمي خمشي مقاومت  9-8-2-3-1

 از استفاده با و پارچه يک بتني اعضای مشابه توانمي کنند،يم مقاومت بارها مقابل در واحد طور به که انددهيگرد متصل هم به

 . نمود تعیین مرکب مقطع تمام مشخصات

 در شمع بدون و شده بندی شمع اعضای بین تمايزی نبايد مرکب، بتني هایدال و تیرها در nM یمحاسبه در  2-3-2-8-9

. گرفت نظر

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل
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 بايد باشد، متفاوت مختلف اجزای در بتن یمشخصه فشاری مقاومت اگر مرکب، بتني اعضای در nM یمحاسبه در  3-3-2-8-9

cf از توانمي چنینهم. کرد استفاده جزء همان برای اجزا از يک هر مشخصات از  مقدار ترينبحراني که جزئي به مربوط nM را 

 . نمود استفاده دهد،مي دست به

محوري و خمشي توام مقاومت یا محوري مقاومت 9-8-3

اتیکل 9-8-3-1

 يخمش و یمحور توام مقاومت چنینهم. شودمي کنترل( ت-1-8-9) یرابطه تامین یمبنا بر مقطع یمحور مقاومت 9-8-3-1-1

.  گردد يم کنترل خمشي لنگر و محوری بار اندرکنش کردن منظور با و( ت-1-8-9) و( الف-1-8-9) روابط تامین یمبنا بر مقاطع

يطراح اتیفرض 9-8-3-2

موضوع خمش، یبرا يطراح اتیفرض مشابه يخمش و یمحور توام مقاومت اي و یمحور مقاومت یبرا يطراح اتیفرض 9-8-3-2-1

.است 2-2-8-9 بخش

محوري فشاري مقاومت حداکثر  9-8-3-3

 از دينبا ، nP، ياسم یفشار مقاومت ،ياتفاق یمحور از خروج گرفتن نظر در منظور به  1-3-3-8-9
,maxnP، روابط مطابق

.کند تجاوز( 9-8-5)

 :بسته تنگ با ستون برای -

max,( الف-5-8-9) 00.8nP P

  :دورپیچ با ستون برای -

max,(ب-5-8-9) 00.85nP P

. شودمي تعیین زير صورت به و بوده مرکزيت از خروج بدون محوری بار اثر تحت ياسم فشاری مقاومت 0P روابط نيا در

(6-8-9)0 0.85 ( )c g st st yP f A A A f  

 آن در که
gA  و کل مقطع سطح مساحت stA است يطول یفوالدها مقطع سطح.

یفشار یاعضا در يطول یفوالدها يجانب مهار عنوان به که دورپیچ يا و بسته یهاتنگ صورت به عرضي فوالدهای  9-8-3-3-2

. نمايند تامین است، شده ارائه 21-9 و 12-9 فصول در که را مرتبط ضوابط بايد روند،مي کار به

محوري کششي مقاومت حداکثر  9-8-3-4

زيریرابطهاساسبرکهmaxntP, محوری کششي مقاومت حداکثر از نبايد ،ntP اسمي، محوری کششي مقاومت  1-4-3-8-9

 .شود تربیش شود،مي محاسبه

(7-8-9)                                                    
,maxnt y stP f A

مقاومت برشي یک طرفه 9-8-4

خواهى نظر براى فقط ستناد
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اتیکل 9-8-4-1

.گردديم کنترلب( -1-8-9) یرابطه تامین یبنابر م مقاطع یطرفه کي برشي مقاومت 9-8-4-1-1

. شودمي تعیین زير صورت به ،nVاسمي مقطع،  یطرفه يک برشي مقاومت 9-8-4-1-2

(8-8-9)n c sV V V 

 هایبخش اساس بر که هستند مقطع در يبرش یفوالدها و بتن توسط شده نیتام یهامقاومت بیبه ترت  sV و cV رابطه اين در

  .شوندمي تعیین 5-4-8-9 و 9-8-4-4

.شود برآورده زير یشوند که رابطه انتخاب طوری ديمقطع با ابعاد  9-8-4-1-3

(9-8-9)                                     '0.66u c c wV V f b d 

.  هستند مقطع موثر عمق و جان عرض ترتیب به d و wb آن در که

 .شود گرفته نظر در nV یدر محاسبه ديدر اعضا با بازشوهر گونه  اثر  4-1-4-8-9

.شود منظور cV یمحاسبه در ديبا شده دیمق یاعضا در بتن يشدگ جمع و خزش از يناش یمحور کشش اثر  5-1-4-8-9

 .گرفت نظر در cV یمحاسبه در توانيم را ریمتغ عمق با یاعضا در خمش از ناشي مورب فشار اثر  6-1-4-8-9

هامحدودیت و فرضیات 9-8-4-2

قطر؛ و عرض جان،  8/0برابر با  توانيرا م ،dتوپر، عمق موثر مقطع،   یرويمقاطع دا در  sV و cV یمحاسبه یبرا 1-2-4-8-9

wb،گرفتنظردرمقطعقطربابرابررا.

cfطرفه، مقدارکيبرشیبرا2-2-4-8-9 یمحاسبهدرشدهبردهکاربهcV،مگرباشد؛ترشیمگاپاسکال ب3/8ازدينبا

که در فصلهاآندرکهبتنيهایتیرچهوتیرهادر آن چه فوالد برشي جان، مطابق شدهاست،شدهارائه11-9از حداقل استفاده

 باشد. 

  4-9فصل  در شده تعیین حدودبر اساس  شود،به کار گرفته مي sV یکه در محاسبه ytfو  yfتسلیم  مقاومت  3-2-4-8-9

 یمحاسبه در که تسلیم تنش باشد، شده استفاده شده جوش سیمي یشبکه از که صورتي در. باشد تربیش پاسکال مگا 420از  دينبا

sVکار گرفته مي .باشدتربیشپاسکالمگا550ازدينباشود،به

مرکب بتني اعضاي  9-8-4-3

 طور به که اندشده متصل هم به صورتي به و شده ساخته مجزا محل در کهمرکبي  یبرای اعضا nV یمحاسبه در  1-3-4-8-9

 . ندارد وجود شمع به اتکا بدون اي و شمع به يمتک یاعضا نیب يتفاوت چیه کنند، يم مقاومت بارها مقابل در واحد

 بتن گريد یهامشخصه اي و مخصوصوزن  ،یکه مقاومت فشار يمرکب در صورت یبرای اعضا nV یمحاسبه در  2-3-4-8-9

 گر،يد کار راه عنوان به. کرد استفاده عضو همان به مربوط بتن مشخصات از ديبا عضو هر یبرا باشد، متفاوت مختلف یاجزا یبرا

 استفاده نمود.  دهد،يرا به دست م nVمقدار  نيتريبحران که يجزئبتن  یهامشخصه از توانيم

 مرکب عضو آن ،cV یمحاسبه در توانيم د،ينمايممشارکت  uV يبرش یروینتحمل  درعضو مرکب  کيتمام  اگر  3-3-4-8-9

sV یمحاسبه در توانيم چنینهم حالت اين در. گرفت نظر در مقطع سطح شکل همان با يبتن یپارچه کي عضو کي صورت به را

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 يبرش یلگردهایم که آن شرط به گرفت؛ نظر در مقطع سطح شکل همان با يبتن یپارچه کي عضو کي صورت به را مرکب عضو آن ،

 آن عضو، با رعايت ضوابط مهاری میلگردهای برشي، مهار شده باشند. گريد کي به شده متصل قطعات در کامل طور به مرکب عضو

 

  cVمقاومت برشي تامین شده توسط بتن، يمحاسبه   4-4-8-9

 :شود يم محاسبه ريز یاز رابطه  cV،یمحور یروین بدون یاعضا یبرا  1-4-4-8-9

(9-8-10)                                                                   0.17c c wV f b d  

 زير مقدار سه ترينکمبر اساس  تریبیش جزئیات با توانمي محوری، بار بدون مقطعبرشي تامین شده توسط بتن را در  مقاومت

  :نمود محاسبه

0.16                              (الف -9-8-11) 17 u
c c w w

u

V d
V f b d

M
 

 
  

 
 

(                                               ب -9-8-11) 0.16 17c c w wV f b d   

0.29c                                                        (پ -9-8-11) c wV f b d   

 چنینهم. کندمي اثر نظر مورد مقطع بر uV با زمانهم صورت به uM روابط اين در
w بوده جان با متناظر يکشش فوالد درصد

( / )w s wA b d ، و  1.0 يبتن معمول یبرا و شده تعیین 3-9در فصل  که است بتن نوع با متناظر ضريب  گرفته نظر در 

 .شودمي

 :شود يم محاسبه ريز یاز رابطه  cVفشاری، یمحور یروین با یاعضا یبرا  2-4-4-8-9

(9-8-12)                                               0.17 1
14

u
c c w

g

N
V f b d

A


 
   

 

 

 محاسبه محوری بار با مقطع برای زير مقدار دو ترينکمبر اساس  تریبا جزئیات بیش توانمي را بتن توسط شده تامین برشي مقاومت

 .شودمي گرفته نظر در مثبت فشار در uN محوری نیروی که نمود؛

0.16         (الف -9-8-13) 17
4

( )
8

u
c c w w

u u

V d
V f b d

h d
M N



 
 

  


 
 

 

                                        (ب -9-8-13)
0.29

0.29 1 u
c c w

g

N
V f b d

A
   

اگر 
4

( ) 0
8

u u

h d
M N


  الف( قابل کاربرد نیست. در روابط باال -9-8-31ی )باشد، رابطهuM زمان بابه صورت هم uV  بر مقطع

بوده و در راستای موازی نیروی برشي ارتفاع مقطع  hچنین هم کند.مورد نظر اثر مي
gA باشد مي سطح ناخالص مقطع(

g wA b h) . 

 ی زير محاسبه مي شود:از رابطه  cV،قابل مالحظه با نیروی محوری کششي اعضایبرای   3-4-4-8-9

(9-8-14)                                               0.17 1
3.5

u
c c w

g

N
V f b d

A


 
   

 

 

 .باشد صفر از ترکم دينبا  cV و شود؛مي گرفته نظر در يمنف کشش یبرا uN رابطه اين در

 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا
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 sV ،يبرش يآرماتورها توسط شده نیتام برشي مقاومت  5-4-8-9

cuکه  يهر مقطع در  1-5-4-8-9 VV   شود برآورده زير یرابطه که شود فراهم یمقدار به برشيباشد، الزم است فوالد. 

 (9-8-15)                                                                    u
s c

V
V V


  

 فوالد با يا و ،(9-8-16) یرابطه اساس بر sV برشي نیروی تامین برای عرضي فوالد با توانمي را برش مقابل در طرفه يک اعضای

   . نمود مسلح( 9-8-18) روابط اساس بر sV برشي نیروی تامین برای شده خم طولي

با مجموع  برابر  sVاستفاده شده باشد،  ينوع فوالد برش کياز  شیاز عضو از ب قسمت کي تيتقو یکه برا يصورت در  2-5-4-8-9

 . شودمي گرفته نظر در عضو، از قسمت آن در شده استفاده يبرش فوالد انواع از کي هر یبرا شده محاسبه sV ريمقاد

  :عضو طولي محور بر عمود يعرض فوالد از يناش طرفه کيبرشي  مقاومت  9-8-4-5-3

 :باشديمجاز م د،يرا برآورده نما ريعرضي که يکي از شرايط ز يبرش آرماتوراز  استفاده

 بسته یهاحلقه اي هاتنگ ها،خاموت( الف

 جوش شده  ميیس یشبکه( ب

 ها چیدورپ( پ

 :شوديم محاسبه ريز یرابطه از sV حالت اين در

(8-9-16)                                                         
s

dfA
V

ytv

s  

 است عضو طولي محور بر عمود هایشاخه مقطع سطح vAو  يبرش یآرماتورها نیب يطول یفاصله اي چیگام دورپ sرابطه  نيا در

 . باشدمقاومت تسلیم فوالدهای عرضي مي ytf چنینهم. شوديم محاسبه 5-5-4-8-9 بند مطابق که

 عضو: يمورب نسبت به محور طول عرضي فوالد از يناش طرفه کيبرشي  مقاومت   9-8-4-5-4

 کننديم قطع را محتمل يبرش ترک یصفحه که عضو يطول محور به نسبت درجه 45 حداقل یهيزاو با مورب یهاخاموت از استفاده

 :شوديم محاسبه ريز یرابطه از sV. در اين حالت باشديم مجاز يبرش آرماتور عنوان به نیز

(17-8-9)                                  
s

dfA
V

ytv

s

)cos(sin  
 

 نی( بيطول یلگردهایبا امتداد م ی)مواز يطول یفاصله sعضو، يطول محور و مورب یهاخاموت نیب یهيزاو رابطه نيا در

 . شوديمحاسبه م 5-5-4-8-9 بند مطابق  که است مورب هایشاخه مقطع سطح vAو  ،يبرش یآرماتورها

 یهامیس اي لگردهایم تمام یهاساق مقطع سطحvA،يقالب عرض ايشکل، تنگ، حلقه  يلیمستط خاموت هر یبرا 5-5-4-8-9

 sیفاصله در ها میس اي لگردهایم مقطع سطح برابر دو vAچ،یدورپ اي یرويدا تنگ هر یبرا چنینهم. است sیفاصله در موجود

 .باشديم

 :شده خم يطول یفوالدها از يناش طرفه کيبرشي  مقاومت   9-8-4-5-6

آن  شرط بهدر نظر گرفت؛  يرا به عنوان آرماتور برش هاآن یطول خم شده یانيم چهارم سه توانيم يطول یلگردهایم کردن خم با

 آرماتور یابر sV حالت اين در. نباشددرجه  30 از کمترعضو،  يو محور طول يطول یلگردهایم یقسمت خم شده نیب یهيزاوکه 

 :شوديم محاسبه ريز یرابطه از شده خم يطول

 کساني خم شروع یصلهفا با و یمواز لگردهاییمچند میلگرد و يا گروه  اي کيخم شده از  يکه آرماتور طول يصورت در -الف

 :است زير مقدار دو نيترکم با برابر sVشده باشد،  لیتشک گاههیتک از
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sinyvs                                                          (الف -9-8-18) fAV  

0.25s                                                         ( ب -9-8-18) c wV f b d 

 .استعضو  يبا محور طول لگردهایخم م قسمت یهيزاو و شده خم یلگردهایم کل مقطع سطحvAروابط اين در

 هیمتفاوت از تک یهابا شروع خم یموازطولي منفرد و يا گروهي  یلگردهایخم شده از م يطول یکه آرماتورها يصورت در -ب

 .شوديم محاسبه( 9-8-17) یرابطه از sVشود،  لیگاه تشک

 

  طرفه دو يبرش مقاومت 9-8-5

 اتیکل  9-8-5-1

 ضوابط از برشي فوالد بدون يا و با( ایمنگنه برشي مقاومت) مقاطع یطرفه دو برشي اسمي مقاومت برآورد برای  9-8-5-1-1

 اعضای باشد، شده استفاده ناوداني يا و I مقطع با برشي کالهک از که صورتي در. شودمي استفاده 5-5-8-9 تا 3-5-8-9 بندهای

 . شوندمي طراحي 6-5-8-9 بند ضوابط اساس بر برش برای طرفه دو

 زير روابط اساس بر ،(شودنمي برشي کالهک شامل) برشي فوالد با و بدون طرفه دو اعضای در اسمي برشي مقاومت  9-8-5-1-2

 . شودمي تعیین

 :برشي فوالد بدون -

                                                                   (الف-9-8-19)
n cv v  

 :برشي فوالد با -

                                                         (ب-9-8-19)
n c sv v v  

. شودمي فراهم فوالدها و بتن توسط ترتیب به که است اسمي یطرفه دو برشي مقاومت با متناظر معادل تنش sv و cv که طوری به

 در مندرج شرايط اساس بر( 9-8-22) و( 9-8-21) روابط مقدار از نبايد ولي شود؛مي ارزيابي( 9-8-20) روابط اساس بر cv مقدار

 نیز و شاخه، چند يا شاخه يک هایخاموت با شده مسلح یطرفه دو اعضای برای sv مقدار چنینهم. شود تربیش 2-3-5-8-9 بند

 . گرددمي ارزيابي( 24-8-9) یرابطه اساس بر دار س ر برشي هایمیخ گل با شده مسلح یطرفه دو اعضای برای

 شده تعريف 2-5-8-9 بخش در که 0b بحراني ایمنگنه محیط يک و d عمق با مقطعي توسط طرفه دو برش  3-1-5-8-9

 در نواخت يک را بحراني مقطع پیرامون در برشي تنش توزيع بتوان و نکند اثر نامتعادل لنگر مقطع بر اگر. گرددمي مقاومت است،

 برش بحراني سطح در sv و cv ضرب با ترتیب به ،sV فوالد، با متناظر يا و ،cV بتن، با متناظر یطرفه دو برشي نیروی گرفت، نظر

0b طرفه، دو d، شودمي تعیین . 

cf مقدار  4-1-5-8-9 
 چنینهم. باشد ترشیب پاسکال مگا 3/8از  ديبرای برش دو طرفه نبا cv یدر محاسبه شدهکار برده  به 

 .باشد تربیش پاسکال مگا 420از  دينبا  4-9بر اساس ضوابط فصل  شود،به کار گرفته مي sv یکه در محاسبه yfمقاومت تسلیم 

 

 برش دو طرفه براي بحراني مقاطع  9-8-5-2

بوده و محل آنها   يبرش یروین با یموازاست که وجوه آن  یمنشور يبرش دو طرفه، سطح جانب یبرا يبحران مقطع  9-8-5-2-1

 ريز موارد از يک هر ازوجوه منشور  یفاصلهالزم نیست  ولي باشد؛ حداقل ،0b آن، یطوری در نظر گرفته شود که محیط قاعده ديبا

 در نظر گرفته شود. 0.5dاز  ترکم
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 يگاه هیتک نواحي اي متمرکز یبارها ها،ستون یهاگوشه اي و هالبه -الف

  يبرش یهاکالهک اي بهیکت ستون، سر یهالبه رینظ يپ اي دال ضخامت در رییتغ محل -ب

 .شوديم گرفته نظر در متعامد جهت دو است که برابر با متوسط عمق موثر d برابر يبحران مقطع در منشور عمق

 با توانرا مي يبحران مقطع شکل، يلیمستط اي يمربع مقطع با يگاه هیتک سطوح و متمرکز یروهاین ها،ستون یبرا 9-8-5-2-2

 کي رینظ توانيم را منظم يضلع چند اي و یرويدا مقطعبا  یهاستون یبرا يبحران مقطع چنینهم. گرفت نظر در میمستق اضالع

 .گرفتدر نظر  يمعادل با سطح مقطع برابر با سطح مقطع ستون اصل يستون مربع

 تيتقو دار سر يبرش یلگردهایم اي و شاخهچند  ايتک  یهاخاموت با که طرفه دو رفتار با یاعضا یبرا يبحران مقطع 9-8-5-2-3

 طیمح مرز نيتريرونیاز ب 0.5d یفاصله در که باشد،يم 0bیقاعده محیط با و حداقل پیرامون با يوجه چند کي باشند، شده

 . ردیگيم قرار ،يبرش یشده تيتقو

 يبخش رد،یقرار گ يگاه هیسطح تک ايبار متمرکز  کياز  10hاز  ترکم یدر فاصله ايو  يستون نوار در بازشو کي اگر 4-2-5-8-9

 محصور بازشو یهمحدود به مماس و يگاه هیتک سطح اي و متمرکز بار ستون، مرکز از شده میترس میمستق خطوط با که 0b از

 .شودينمدر نظر گرفته  گردد،يم

 

 شده توسط بتن  نیتامبرشي  مقاومت   9-8-5-3

 است مقداری ترينکم باشد، نشده استفاده برشي آرماتور از هاآن در که یاطرفه دو اعضای برای بتن برشي مقاومت  9-8-5-3-1

 .شودمي تعیین زير یرابطه سه از که

0.33c                                                               (الف -9-8-20) cv f  

                                                  (ب -9-8-20)
2

0.17 1c cv f


 
  

 
 

                                            (پ -9-8-20)
0

0.083 2 s
c c

d
v f

b




 
  

 
 

 ترتیب به گوشه و کناری میاني، هایستون برای sمقدار  چنیناست. هم ستونکوتاه  وجهوجه بزرگ به  نسبت  فوق، روابط در

 .  شودمي منظور 20 و 30، 40 با برابر

 زير حدود از نبايد شودمي محاسبه بحراني مقاطع در که cvاعضای دو طرفه با فوالد گذاری برشي، مقدار  برای 2-3-5-8-9

 :باشد تربیش

 :باشد شده استفاده خاموت از اگر -الف

(9-8-21                                                              )0.17c cv f   

 :باشد شده استفاده دار س ر برشي میخگل  از اگر -ب

 (1-2-5-8-9 بند طبق) دال در ضخامت تغییر محل يا و متمرکز، بار ستون، اطراف در بحراني مقطع برای -

(9-8-22)                                                0.25c cv f  
 (3-2-5-8-9 بند طبق) برشي گذاری فوالد با شده تقويت محیط بیروني مرز در بحراني مقطع برای -

(9-8-21)                                                            0.17c cv f  

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



  جلددوم -نامه بتن ایران ئین آ                                                                                          ارزيابي مقاومت مقطع       

 

69 

 

 شده محاسبه uvاعضای دو طرفه با فوالد گذاری برشي، الزم است عمق موثر مقطع طوری انتخاب شود که  برای  3-3-5-8-9

 :نشود تربیش زير مقادير از بحراني مقاطع در

 :خاموت از استفاده صورت در -

0.5u                                                   (الف-9-8-23) cv f  
 دار س ر برشي میخ گل از استفاده صورت در -

0.66u                                                (ب-9-8-23) cv f  
 

  يبرش فوالد توسط شده نیتام يبرش مقاومت  9-8-5-4

 به توانيم زير شرط دو هر شدن برآورده صورت در م،یس اي لگردیم از شده ساخته شاخهچند  اي کيبا  یهاخاموت از  9-8-5-4-1

 :کرد استفاده پي و دال يبرش تيتقو عنوان

 متر باشد. يلیم 150حداقل برابر  dموثر موثر   عمقعمق -الف

 برابر قطر خاموت باشد. 16حداقل  dموثر موثر   عمقعمق -ب

 :شوديم محاسبه ريز یبا استفاده از رابطه svاين حالت  در

(24-8-9)                                                                                       
sb

fA
v

o

ytv

s  

آن در که
vAمشابه يهندس نظر از که است يطیمح خط کي بر واقع یهاخاموت تمامقائم  یهاشاخهسطح مقطع  مجموع 

 در جهت عمود بر وجه ستون است.  يبرش یلگردهایم يطیخطوط مح بین یفاصله sو باشد؛مي ستون مقطع طیمح

آن که هندسه  شرط بهاستفاده کرد؛  هايپ و هادال در يبرش تيتقو عنوان به توانيم دار سر يبرش هایمیخ گل از 9-8-5-4-2

 24-8-9 یاز رابطه sv. در اين حالت است شده آورده 12-9 فصلبا موارد مرتبطي باشد که در  مطابق هاآن گذاریو روش جای

 يهندس نظر از که است يطیمح خط کي بر واقع دار سر یهامیلگرد تمام یهاساق مقطع سطح مجموع vAکه  شود؛يمحاسبه م

 سر دار در جهت عمود بر وجه ستون است.   يبرش یلگردهایم يطیخطوط مح بین یفاصله sو  باشد؛مي ستون مقطع طیمح مشابه

vA/نسبت دار، سر يبرش هایمیخگل از استفاده صورت در  3-4-5-8-9 s  دينما برآورده را ريز یرابطه ديبا: 

 (9-8-25)                                      0.17v o
c

yt

A b
f

s f


 
 

 آن طراحي ضوابط و يبرش کالهک توسط شده نیتام يبرش مقاومت  9-8-5-5

 شود،يعمود بر آن متصل م یکامل به بازو یکه با جوش نفوذ یاز مقاطع فوالد دي( بايبرش س رکالهک برشي ) هر 9-8-5-5-1

 .شوند قطع ستون مقطع داخل در دينبا يبرش یبازوها. شود ساخته

 برابر ضخامت جان آن باشد. 70از  شیب دينبا يبرش کالهک یمقطع فوالد عمق 9-8-5-5-2

 يکه ظرفیت خمش آنشرط  بهدرجه نسبت به افق قطع کرد؛  30حداقل  یهيزاو با توانيم را بازو هر یانتها 9-8-5-5-3

 .باشد يکاف بازو آن به دهیرس برش تحمل یبرا مانده، يباق ریمتغمقطع  یدر مقطع فوالد ،pM ک،یپالست

 .رندیگ قرار دال مقطع یفشار یهیاز ناح 0.3d یمحدوده در ديبا یفوالد مقاطع یفشار یهابال 4-5-5-8-9
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 یمقطع دال مرکب ترک خورده يبه سخت يبرش کالهک یهر بازو يخمش يبه صورت نسبت سخت که v نسبت 5-5-5-8-9

)2اطراف آن با عرض  )c d باشد 15/0 از ترکم نبايد شود،تعريف مي. 

 :دينما برآورده را ريز یرابطه ديبا pM کیپالست يخمش تیظرف ،يبرش کالهک یهر بازو یبرا 6-5-5-8-9

(9-8-26)                                           1

22

u
p v v v

V c
M h

n c




  
    

  

 

،کنترل-کشش یاعضا مقاومت کاهش بيضر رابطه  نيا در
vh  يبرش کالهکعمق مقطع،n و  يبرش کالهک یتعداد بازوهاv 

 و 1c چنینهم. باشديم 10-5-5-8-9و  8-5-5-8-9 یبرآورده کردن بندها یبرا ازیمورد ن يبرش کالهک یطول حداقل هر بازو

2c راستای و شوندمي تعیین آن در لنگرها که ایدهانه راستای در ترتیب به ن،بعد مستطیل و يا مستطیل معادل ستون يا سر ستو 

 . باشندمي آن، متعامد

 کند: تامین را ريز یرابطه ديبا ،يبرش کالهک کي ياسم يخمش تیهر نوار ستون از ظرف سهم 9-8-5-5-7

(9-8-27)                                                      1

2 2

v u
v v

V c
M

n

  
  

 
 

. در هر صورت باشديکنترل م-کشش یکاهش مقاومت اعضا بيضر رابطه  نيا در
vM شود ترشیب زير، ريمقاد حداقل از دينبا. 

 ،يدر هر نوار ستون uMدرصد  30 -الف

 ،vدر طول  يدر هر نوار ستون uM یراتیتغ -ب

 (.9-8-26) یداده شده در رابطه pM -پ

 یاز بازوها کيدال عمود باشد، و هر  یبر صفحه ديبا يبرش کالهکبا رفتار دو طرفه با  یاعضا یبرا يبحران مقطع 9-8-5-5-8

 یرا در فاصله يبرش کالهک

















24

3 1c
v دياز وجه ستون قطع نما. 

از  ترکينزد که ستین الزم يول شود؛ حداقل 0bکه  ردیبه صورتي قرار گ ديبا يمقطع بحران نيا
2

d
 تا وجه ستون مورد نظر باشد. 

 رد،یگ قرار ستون کي از 10hاز  ترکم یدر فاصله ايو  يدر نوار ستون يبرش کالهکبا  یهادال در بازشو کي اگر 9-5-5-8-9

 .باشديم 4-2-5-8-9با نصف مقدار داده شده در بند  برابر 0b موثر ریغ مقدار

از  شیب دينبا 8-5-5-8-9شده در بند  فيتعر يقائم، در مقطع بحران یاز بارها يناش بيبا ضر يبرش تنش 9-8-5-5-10

0.33 cf ، 0.5 یفاصله به يبحران مقطع در وd از  شیب دينبا گاهي،تکیه یناحیه يا و متمرکز بار ستون، هایگوشه يا هااز لبه

0.58 cf  .شود 

انتقال  یبرا يمهار کاف ديبا يبرش کالهکجايي که انتقال لنگر در نظر گرفته شود،  در 11-5-5-8-9
pM باشد داشته را ستون به. 

از بار قائم که بر مقطع  يناش بيبا ضر يبرش یهاتنش مجموع شود،يمجايي که انتقال لنگر در نظر گرفته  در  9-8-5-5-12

 به نسبت برش تيمرکز از خروج توسط لنگر انتقال از يناش يبرش یهاتنش و کند،مي عمل 8-5-5-8-9شده در بند  فيتعر يبحران

 گاهيتکیه یناحیه يا و متمرکز بار ستون، هایگوشه يا هااز لبه 0.5d یفاصله به که ستون به يبحران مقطع نيترکينزد سطح مرکز

33.0' از دينبا کند،مي اثر cf شود ترشیب. 

 

 پیچشي مقاومت  9-8-6

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



  جلددوم -نامه بتن ایران ئین آ                                                                                          ارزيابي مقاومت مقطع       

 

71 

 

  

   اتیکل  9-8-6-1

 .گردديم کنترل( پ-1-8) یرابطه تامین یمبنا بر مقاطع پیچشي مقاومت 9-8-6-1-1

thuها آن درکه  روديبه کار م اعضايياين بخش برای  ضوابط  9-8-6-1-2 TT    باشد؛ که  ضريب کاهش مقاومت در پیچش

چه . چنانگرددمي محاسبه( 9-8-28پیچش بوده و بر اساس روابط ) یلنگر آستانه thT چنینهم. شودمنظور مي 75/0بوده و برابر با 

thu TT  نظر نمود.  توان از اثرات پیچش صرفباشد، مي 

cfمحاسبات پیچش،  در  3-1-6-8-9   و  پاسکال، مگا 3/8نبايد بیش ازytf  وyf  اساس  بربرای میلگردهای عرضي و طولي

 مگا پاسکال در نظر گرفته شود.     420از  تربیش نبايد 4-9فصل  در شده تعیین حدود

thu اگر  4-1-6-8-9 TT   بوده و مقدارuT  برای تامین تعادل الزم باشد )پیچش تعادلي(، عضو بايد برای مقاومت در مقابل

thuهای نامعین استاتیکي که طراحي شود. در مقابل در سازه uTپیچش  TT   است و کاهش مقدارuT تواند به باز توزيع مي

 به يابد؛ کاهش crTحد  تا uTهای پیچشي منجر شود )پیچش همسازی(، بايد مقدار خوردگينیروهای داخلي پس از وقوع ترک 

 .شودمي تعیین( 9-8-29) روابط اساس بر که است خوردگي ترک پیچش crTکه طوری

 اعضای طراحي در استفاده مورد ضريب با لنگر و برش مقادير باشد، شده بازتوزيع قبل بند  با مطابق uTمقدار  اگر  5-1-6-8-9

 . باشند تعادل در يافته کاهش پیچش با بايد عضو، به متصل مجاور

  

 خوردگي ترک پیچش و آستانه پیچش  9-8-6-2

معرف  uN. در اين روابط، مقدار شودمي محاسبه( 9-8-28) روابط اساس بر توپ ر مقاطع برای ،thTآستانه،  پیچش  1-2-6-8-9

برای مقاطع تو خالي  thTشود. پیچش نیروی محوری است که برای فشار، مثبت فرض شده، و برای کشش، منفي در نظر گرفته مي

)سطح مقطع ناخالص بدون سطح  gAاز  ،cpAبا اين تفاوت که به جای متغیر  شود؛مي محاسبه( 9-8-28نیز بر اساس روابط )

 مقطع یبرگیرنده در خطوط ترينبه ترتیب مساحت محصور و محیط بیروني cppو  cpA. متغیرهای شودمي استفاده( هاحفره

 . باشندمي

 :محوری نیروی حضور بدون -

                                            (الف-9-8-28)
2

0.083
cp

th c

cp

A
T f

p


 
   
 

 

 :محوری نیروی وجود صورت در -

                   (ب-9-8-28)

     

2

0.083 1
0.33

cp u
th c

cp g c

A N
T f

p A f




 
     

 

. در اين روابط، شودمي محاسبه( 9-8-29) روابط اساس بر خالي تو و توپ ر مقاطع برای ،crTخوردگي،  ترک پیچش  2-2-6-8-9

 شود. معرف نیروی محوری است که برای فشار، مثبت فرض شده، و برای کشش، منفي در نظر گرفته مي uNمقدار 

 :محوری نیروی حضور بدون -
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                                                  (الف-9-8-29)
2

0.33
cp

cr c

cp

A
T f

p


 
   
 

 

 :محوری نیروی وجود صورت در -

               (ب-9-8-29)
2

0.33 1
0.33

cp u
cr c

cp g c

A N
T f

p A f




 
     

 

 

 ابعاد تیمحدود و عضو در شده نیتام پیچشي مقاومت  9-8-6-3

تامین شده  ،و فوالدهای طولي پیچشي بسته هایخاموت توام عمل اساس بر ،nT  آرمه، بتن عضو پیچشي مقاومت  1-3-6-8-9

 . شودمي منظور زير مقدار دو از ترينکم با برابرو 

                                                       (الف-9-8-30) 
02

cot
t yt

n

A A f
T

s
 

                                                         (ب-9-8-30) 
02

cot
y

n

h

A A f
T

p
 

 تعیین تحلیل از استفاده با و شود؛مي احاطه پیچشي برش جريان مسیر با که است ناخالصي مقطع سطح 0A(، 9-8-30) روابط در

0که  نمود فرض توانمي چنینهم. گرددمي 0.85 ohA A که  باشد؛ohA یبسته هایخاموت ترينمساحت محصور به بیروني 

 که نمود فرض توانمي چنینهم شود؛ تعیین درجه 60 از تررگدرجه و بز 30تر از نبايد کم  یزاويه طرفي از. است پیچشي

45  متغیر  چنینهم. باشدtA کند؛ است که در مقابل پیچش مقاومت مي ایبسته خاموت از ساق يک مقطع سطح مقدارA 

 ترين خاموت بسته است. بیروني يانیخط م محیط hpسطح مقطع میلگردهای طولي پیچشي است، و 

 گردد: تامینسطح مقطع بايد طوری تعیین شود که روابط زير  ابعاد  9-8-6-3-2

 :توپر مقاطع برای -الف

                                      (الف-9-8-31)
2 2

2
0.66

1.7

u u h c
c

w oh w

V T p V
f

b d A b d


     
       

     
 

 :خالي تو مقاطع برای -ب

                                           (ب-9-8-31)
2

0.66
1.7

u u h c
c

w oh w

V T p V
f

b d A b d


     
       

     
 

ب( بايد در -31-8-9) یرابطه کند،مي تغییر محیط پیرامون در هاآن یجداره ضخامت که يخال تو مقاطع برای  9-8-6-3-3

موقعیتي که عبارت 
21.7

u u h

w oh

V T p

b d A

   
   

   
 گردد.  يابيارز رسد،به مقدار حداکثر مي 

oh/تر از کم رای مقاطع توخالي که ضخامت جدارهب  4-3-6-8-9 hA p
است، عبارت  

21.7

u h

oh

T p

A

 
 
 

ب(، بايد با عبارت -9-8-31ی )در رابطه 

1.7

u

oh

T

A t

 
 
 

 شود.ی مقطع تو خالي در موقعیتي است که تنش در آن کنترل ميضخامت ديواره tگزين شود؛ که در آن جای  
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 مقاومت اتکایي  9-8-7

 د:گردمي کنترلزير  یرابطه تامینبر مبنای  ،هر ترکیب بارگذاری برای )لهیدگي( مقاومت طراحي اتکايي 9-8-7-1

(32-8-9)                                                      n uB B  

 در اين رابطه:

uB شود؛ميتعیین  3-7-8-9 و 2-7-8-9 های اساس الزامات بند است که  بر مقطعي اتکاي مقاومت 

uB  است؛ به سطح اتکا وارد )ضريب دار( ياتکايي نهايبار  

  شود.منظور مي 65/0، برابر با 7-9مطابق ضوابط فصل که است ي کاهش مقاومت اتکايضريب 

،مقطع مقاومت اتکايي اسمي  2-7-8-9
nB ، شود؛ محاسبه مي (8-33) روابطبا استفاده از 

 :از روابط زير مقدارترين تر از سطح بارگذاری باشد، کماگر سطح تکیه گاهي در تمام وجوه عريض -الف

                                        الف(-33-8-9) 2

1

0.85n c g

A
B f A

A
 

                                                 ب(-33-8-9) 12 0.85n cB f A 
 در ساير موارد: -ب

                                                  (پ-33-8-9)
10.85n cB f A 

در اين روابط 
1A  سطح بارگذاری شده و

2A ای است که سراسر در تکیه گاه قرار مخروط ناقص و يا گوهترين هرم يا ی پايین بزرگسطح قاعده

 ساخته شده است. 2به  1ی باالی آن همان سطح بارگذاری شده بوده و وجوه آن با شیب قائم به افقي گرفته و قاعده

  های بست و بند به کار گرفته شود.مدلدر نبايد  2-7-8 ي اسمي بندمقاومت اتکاي 9-8-7-3

 

  برش اصطکاکي مقاومت 9-8-8

   کلیات  9-8-8-1

مانند يک ترک ، ی مشخصيک صفحه سطحبه کار برده شود که در نظر گرفتن انتقال برش در  مواردیضوابط اين قسمت بايد در  9-8-8-1-1

  مناسب باشد. های مختلفيا فصل مشترک میان دو بتن اجرا شده در زمان و موجود يا بالقوه، فصل مشترک میان مصالح غیر مشابه

 2-8-8-9قسمت ، بايد مطابق با vfAی برش مورد نظر، اصطکاک در صفحه -سطح مقطع فوالدهای مورد نیاز برای برش  2-1-8-8-9

توجهي با نتايج  خواني قابلهای طراحي انتقال برش که منتهي به پیش بیني مقاومت شده و همگزين استفاده از روشمحاسبه شود. به طور جای

 به دست آمده از آزمايشات جامع داشته باشد، مجاز است.

نبايد از حداکثر  4-9فصل  حدود ارائه شده دربر اساس ، nVی برش اصطکاکي اسمي مورد استفاده برای محاسبه yfمقدار   3-1-8-8-9

 تر شود.مگا پاسکال بیش 420

 ی برش مورد نظر برای طراحي بايد در اسناد اجرايي مشخص شده  باشد.آماده سازی سطح صفحه  9-8-8-1-4

 

 مقاومت طراحي 9-8-8-2

 کنترلزير  یطهراب تامینبر مبنای  ،ی برشي مورد نظر برای هر ترکیب باردر عرض صفحهطراحي مقاومت برش اصطکاکي   9-8-8-2-1

 د:گردمي

 (34-8-9)                                                              n uV V  

 در اين رابطه:
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uV 9فصل بايد بر اساس ضرايب بار و ترکیبات بارگذاری معرفي شده در ی برش مورد نظر است که در عرض صفحه دارنیروهای برشي ضريب-

 ی حاضر تعیین گردد.آيین نامه 6-9فصل  های آنالیز متعارف معرفي شده در، و روشمهنا اين آيین 7

nV شود.تعیین مي 6-2-8-8-9 تا بند 2-2-8-8-9الزامات بند اساس  برش است که بر یمقاومت برش اصطکاکي اسمي صفحه  

  شود. منظور مي 75/0، برابر با 7-9کاهش مقاومت برش اصطکاکي است که مطابق ضوابط فصل ضريب 

به صورت  ،مواردی که آرماتورهای برشي عمود يا مورب نسبت به صفحه برش باشند، در nVي، برش اصطکاکي اسممقاومت   2-2-8-8-9

  شود:زير محاسبه مي

 :برش باشد یعمود بر صفحه ،اصطکاک-ی برشآرماتورها اگر -الف

(35-8-9)                                                                    n vf yV A f 

اصطکاک  -بوده و نیروی برشي سبب ايجاد کشش در فوالدهای برشبرش مورب  ینسبت به صفحه اصطکاک-اگر آرماتورهای برش -ب

 شود: 

(36-8-9)                                           sin cosn vf yV A f     

 باشد؛ ی مورد نظر برای تحمل برش مياصطکاک در صفحه -سطح مقطع آرماتورهای برش vfA فوق: وابطدر ر

  است؛ 1-8-9ضريب اصطکاک مطابق با جدول 

 ی برش مورد نظر است. اصطکاک و صفحه -ی بین آرماتور برشزاويه و 

 

 ضرایب اصطکاک 1-8-9جدول 

   ضریب اصطکاک  شرایط سطح تماس ردیف

 4.1 يک پارچه بتن ريخته شده به صورت الف

میلي  6بوده، و عمدا  به عمق تقريبي ی ضعیف اليهبتن قرار گرفته در مجاور بتن سخت شده که تمیز و عاری از  ب

 متر مضر س شده باشد.

 

0.1 

، و به صورت عمدی زبر نشده بوده ی ضعیف اليهبتن قرار گرفته در مجاور بتن سخت شده که تمیز و عاری از  پ

 باشد.

 

6.0 

بتن قرار گرفته در مجاور فوالد ساختماني نورد شده، که تمیز و عاری از رنگ بوده، و انتقال برش در عرض  ت

 شود.های جوش شده انجام ميسطح تماس توسط گل میخ يا میلگرد آجدار جوش شده يا سیم

 

7.0 

         0.1 75.0برای بتن معمولي؛0.85برای بتن سبک؛  ی سبک.برای بتن با ماسه 

 

 

های های با مقاومتشود. اگر بتن تربیش 73-8-9 شده در روابطی برش مورد نظر نبايد از مقادير ارائه در عرض صفحهnVمقدار   3-2-8-8-9

cfترين مقدار شوند، کمديگر اجرا  مختلف در مجاورت يک    .بايد در اين روابط مورد استفاده قرار گیرد 

متر مضر س شده میلي  6برای بتن معمولي که به طور يک پارچه و يا در مقابل بتن سخت قبلي ريخته شده و عمدا به عمق تقريبي  -الف

 ترين مقادير زير استفاده نمود:باشد، بايد از کم

0.2n                                                                   الف(-73-8-9) c cV f A
 

3.3)                                                    ب(-73-8-9) 0.08 )n c cV f A 
 

11n                                                                         (پ-73-8-9) cV A
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 در ساير موارد: -ب

0.2n                                                                   الف(-73-8-9) c cV f A
 

5.5n                                                                       (ت-73-8-9) cV A
 

 کند )بر حسب میلي متر مربع(.سطح مقطع بتني است که در مقابل انتقال برش مقاومت مي cAدر روابط فوق، 
ي به مقاومت اسموان نیروی اصطکاک ناشي از آن را ت، ميبرش زير اثر نیروی فشاری دائمي قرار دارد یدر مواردی که صفحه  9-8-8-2-4

nV ي اصطکاک کرد و به اين ترتیب آرماتور برش ضافهاvfA.را کاهش داد 

زم ال vfAر زير اثر نیروی کششي قرار دارد، آرماتور الزم برای تحمل بار کششي را بايد به آرماتو يبرش یدر مواردی که صفحه  5-2-8-8-9

 اضافه کرد. برای تحمل برش

طوری ه ب ؛برش مهار شوند یدر دو سمت صفحه yfتنش تسلیم ی برای توسعهمل طور کاه آرماتورهای برش اصطکاکي بايد ب  6-2-8-8-9

vfی به انتقال نیرو قادرکه  yA f  باشند. ه ديگریصفحه بيک از 
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 های یک طرفهدال 9-9

 
 گستره  9-9-1

تحمل  یبرا ک امتدادير داست كه در آنها دال  آرمهطرفه بتن  کي یهاضوابط اين  فصل  مربوط به طراحي سيستم دال 9-9-1-1

 شود. . آرماتورگذاری مي و يخمش طراح

 :راستيز موارد شامل ستميس نيا

 پارچه کي یهادال -الف

  یعرشه فوالد یرو  زيدرجارمركب  ريغ  یهادال -ب

 واحد کيبه صورت  متصل شده اند كه گريکديبه  یطورشده و  ختهيرطور جداگانه  بهآن  یاجزا كه ،يمركب بتن یهادال -ت

 كنند.يمبارها را تحمل 

 ساخته مجوف  شيدال پ -ث

 

 اتیکل 9-9-2

 در نظر گرفته شود.    ياحتمال یمتمركز و بازشوها یاثر بارها ديبا کطرفهي یدالها يدر طراح 9-9-2-1

 

 مصالح 9-9-2-2

 .شوند انتخاب 3-9 فصل طبق يستيبا بتن يطراح اتيخصوص 9-9-2-2-1

 .شوند انتخاب 4-9 فصل طبق يستيبا یفوالد یلگردهايم يطراح اتيخصوص 9-9-2-2-2

 باشد. 11-4-9طبق بند  يستياجزاء مدفون با اتيو جزئ يالزامات مصالح، طراح 9-9-2-2-3

 

 اعضا گریاتصال به د  9-9-2-3

 باشد. 16-9مطابق ضوابط فصل  ديدرجا با یها یزيستون در بتن ر -و دال ريت -اتصاالت دال 9-9-2-3-1

 .دينما نيرا تام 17-9الزامات مربوط به انتقال نيرو مطابق ضوابط فصل  ديساخته باشيپ یدال هااتصاالت در  9-9-2-3-2

 

 ضوابط کلي طراحي 9-9-3

 ضخامت دالحداقل  9-9-3-1

 نند،يبب بيآس اديز زيخ اثر در دارد احتمال كه ساختماني اجزای ديگر يا( ها غهيها )تتوپ ر كه به جداكننده یهادال یراب 9-9-3-1-1

yf=420  ميمعمولي و فوالد با تنش تسلبتن  یكه برا 1-9-9مندرج در جدول  رينبايد از مقاد (h) دال ك ل ضخامت ستند،ين متصل

MPa برای مقادير انجام شود. 2-3-9-9مگر آنکه محاسبات خيز آنها، برطبق بند باشد.  كمترشده است،  ميتنظ yf غير از( MPa 420

 ضرب شود. )yf+0.4/700(بايد در  1-9-9(، مقادير جدول 

 کطرفهي یهاحداقل ضخامت دال 1-9-9 جدول

  hحداقل ضخامت  يگاه هيتک طيشرا

 l/20 گاه سادهتکيه
 l/24 يک انتهای ممتد
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 l/28 دو انتهای ممتد
 l/10 طره )كنسولي(

 

بر متر  لوگرميك1840تا  1440در محدوده  cwساخته شده با بتن سبک )با وزن مخصوص  آرمههای بتن برای دال 9-9-3-1-1

 بايد در بزرگترين مقدار الف و ب ضرب گردد.  1-9-9مقادير جدول مکعب( 

  (cw0.0003-1.65) -الف

 (09/1) -ب

شوند و بتن سبک در فشار قرار  يو بتن سبک و با استفاده از شمع ساخته م يبتن معمول يبكه از ترك ييهابرای دال 9-9-3-1-2

 اصالح شوند. 1-1-3-9-9مطابق بند  يدبا 1-9-9جدول  يرمقاد يگيرد،م

 4-17-9اگر كفپوش بصورت مركب با دال كف طبق بند  يااجرا شود،  يکپارچهبا دال بصورت  ياگر كفپوش بتن 9-9-3-1-3

 باشد. يزتواند شامل ضخامت كفپوش ن ي( مhدال ) يشود، ضخامت كل يطراح

 

 دال زیخ یها تیمحدود 9-9-3-2

دراز مدت  زيو خ يآن زيخ ديرا ارضاء نکنند، با 1-3-9-9حداقل ضخامت مندرج در بند  یها تيكه محدود ييدال ها 9-9-3-2-1

 شتريب 4-2-19-9 بند در مندرج حدودمحاسبه شود و از ( 2-19-9 بند) یبهره بردار یآنها مطابق با ضوابط مربوط به حالت حد

 .دنشو

 

پس از مركب شدن  زيبه محاسبه خ یازين ند،ينما يرا ارضاء م1-3-9-9مركب كه ضوابط بند  يبتن یدال ها یبرا 9-9-3-2-2

از مركب شدن،  شيشود مگر آنکه ضخامت دال پ يبررس ديدهد، با ياز مركب شدن عضو رخ م شيكه پ یزيباشد، اما خ يعضو نم

 .ديرا ارضاء نما1-3-9-9ضوابط بند 

 

 آرماتورکرنش  تیمحدود 9-9-3-4

 .باشد 004/0 با برابر ديبا دال یلگردهاي( در مtحداقل كرنش ) 1-4-3-9-9

 

 (وارده یها)تالش  ازیمقاومت مورد ن 9-9-4

 اتیکل 9-9-4-1

 محاسبه شود. 7-9فصلدار ارائه شده در  بيضر یبارها بيبراساس ترك ديبا ازيمقاومت مورد ن 9-9-4-1-1

 .شود محاسبه 6-9 فصل مطابق ليتحل نديفرآ طبق ديبا ازين مورد مقاومت 9-9-4-1-2

 

  بداریضر برش و لنگر 9-9-4-2

 .نمود محاسبه گاه هيتک بر در را uM توان يم باشند، شده ساخته کپارچهي بصورت گاه هيتک با كه ييها دال یبرا 1-2-4-9-9

 گاه هيتک بر در را( uV) دار بيضر برش توان يم باشند، شده ساخته کپارچهي بصورت گاه هيتک با كه ييها دال یبرا 3-2-4-9-9

 .نمود محاسبه

 برش در ريت يتوان طراحيبوده و م گاهاز ب رتکيه dفاصله در برش در  يمقطع بحران ر،يز طيشرا یدر صورت برقرار 9-9-4-2-4

 نمود: يطراح يبحراني، بر اساس برش در مقطع بحران مقطع تا گاه هيتک بر نيب فاصله در را

 .شود دال ييانتها ناحيه به فشار اعمال موجب ،يگاهي، در جهت برش اعمالالعمل تکيهعکس یروين -الف
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 .گردد اعمال آن به کيا در تراز نزديدال  یبارها بر رو -ب

 گاه تا مقطع بحراني وجود نداشته باشد.ب ر تکيه فاصله در یبار متمركز -پ

 

 يمقاومت طراح 9-9-5

 اتیکل 9-9-5-1

 گرفتن نظر در با مقاطع تمام در ديبا است،( ب و( الف) موارد شامل كه U≥ nS Φ رابطه بدار،يبار ضر بيهر ترك یبرا 1-1-5-9-9

 .شود گرفته نظر در بار آثار اندركنش

 .دهانه طول در مقاطع همه در uM ≥ nM Φ  -الف

 دهانه طول در مقاطع همه در uV ≥ nV Φ  - ب

9-9-5-1-2 Φ محاسبه شود. 3-7-9 بند با مطابق ديبا 

 

 لنگر 9-9-5-2

9-9-5-2-1 𝑀𝑛 محاسبه شود 3-8-9مطابق با بند  ديبا 

دال موازی با  يخمشي اصل یلگردهايشود، اگر م يشکل درنظر گرفته م-Tاز آن مانند بال تير  يكه بخش يدر دال 9-9-5-2-2

 نيادر باالی دال در جهت عمود به محور طولي تير در دال اضافه شوند.  ريمطابق موارد ز ييلگردهايمحور طولي تير باشد، بايد م

 . شودينم اعمالها  رچهيت مورد در ضوابط

 كنسول مانند كه دال عرض از يبخش بر وارد ضريبدار بار برابر در مقاومت یبرا بايد تير يطول محور بر عمود یلگردهايم -الف

 .گردد يطراح شود، يم فرض

  در نظر گرفت. 3-3-3-6-9مطابق بند  ديدال را با يقسمت كنسولعرض موثر  -ب

 برش 9-9-5-3

1-3-5-9-9 nV محاسبه شود. 1-1-5-9-9مطابق با بند  ديبا 

 محاسبه شود. 4-17-9مطابق با بند  ديبا يافق يبرش مقاومت ،يبتن مركب یها دال یبرا 9-9-5-3-2

 

 آرماتورگذاری  -9-9-6

 باشد. 2-9-9مطابق با جدول  دي( باsminA) خمشي آرماتورحداقل  9-9-6-1

 طرفه کي یهادال در يآرماتور خمش حداقل 2-9-9 جدول

y f نوع آرماتور

(MPa) s,minA 

 gA 0.002 >420 ميلگرد آجدار

ميلگرد آجدار يا 

شبکه سيمي 

 جوش شده

420 ≤ 

 : از نيبزرگتر

              -الف
0.0018×420×𝐴𝑔

𝑓𝑦
 

 gA 0.0014                   -ب

 

 برشي آرماتورحداقل  -9-9-6-2
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( استفاده شود. در صورت نياز به vminAبرشي) آرماتوراز حداقل مساحت  ديبرقرارباشد، با cVϕ u V كه شرط يدر همه مقاطع

 ه شود.بمحاس 11-9فصلمطابق ضوابط  ديبا vminAبرشي،  آرماتور

به  یازيهستند، ن نيقابل تام يبرش آرماتوربدون استفاده از  nVو  nM ريمشخص شود كه مقاد شياگر با انجام آزما 1-2-6-9-9

 نانهيدرجه حرارت بنحو واقع ب راتييآثار نشست نامتقارن، انقباض، خزش، و تغ ديبا شيآزما ني. در استين 1-2-6-9-9بند  تيرعا

 منظور گردد.   یا

 

 يحرارتي و انقباض آرماتورحداقل  -9-9-6-4

 .شود گرفته نظردر  4-19-9الزم مطابق بند  آرماتورحداقل  ديبا يو انقباض يحرارت یمقابله با تنش ها یبرا 

 

 

 یجزئیات آرماتورگذار 9-9-7

 باشد. 1-9 وستيو پ 9-4-9مطابق بند  ديبا هاآرماتور یوشش بتن براپ 9-9-7-1
 باشد. 8-21-9مطابق بند  يستيآجدار با یآرماتورها ييرايطول گ 9-9-7-2

 باشد. 9-21-9مطابق بند  يستيآجدار با یآرماتورهاطول وصله  9-9-7-3

 باشند. 10-8-21-9و  6-9-21-9 یمطابق بندها يستيگروه شده با یآرماتورها 9-9-7-4

 

 آرماتورها یفاصله گذار 9-9-7-5

 باشد. 2-21-9مطابق بند  ديها باآرماتورحداقل فاصله  9-9-7-5-1
 .باشد شتريب 3-19-9بند  رياز مقاد ديقرار دارند نبا يكه در مجاورت وجه كشش يطول یآرماتورهافاصله  9-9-7-5-2
 باشد. متريليم 350و  3h  دو مقدار از نيكوچکتر ديآجدار با یهاآرماتورحداكثر فاصله   9-9-7-5-3

 .باشد متريليم 450و  5hكمتر از  ديشود با ينظر گرفته مدر 2-2-5-9-9( كه مطابق بند s) آرماتورهافاصله  9-9-7-5-4

 

 خمشي  یهاآرماتور -9-9-7-6

 ييرايگ طول  امقطع ب آندر هر طرف  دياز دال، با يدر هر مقطعها آرماتور درنيروی كششي يا فشاری محاسبه شده  9-9-7-6-1

 .شود نيتام الزم

 است: ريشامل موارد ز ييرايگ طولكنترل  یبحراني برا مقطع 9-9-7-6-2

 در محل تنش حداكثر  -الف

 يا قطع لگردهايم محل آن در و ستين خمش برابر در مقاومت یبرا كششي لگرديم به یازيدر طول دهانه كه ن ييدر محل ها -ب

 شوند.مي خم

 خمش برابر در مقاومت به ینياز كه يمقطع از بعد است، بزرگتر هركدام ،bd12 و d از بيش طول به بايد لگردهايم 9-9-7-6-3

 ها ضرورت ندارد.های ساده و در انتهاهای آزاد طرههای دهانهگاهدر تکيه آرماتور ادامه. شود داده ادامه نباشد

 لگرديبعد از نقطه خم يا قطع م 𝑙dبرابر با  يبايد حداقل به اندازه طول شده داده ادامه يخمشي كشش یهاآرماتور 9-9-7-6-4 

 ادامه يابد. ست،يبه مقاومت در برابر خمش ن یازيكششي كه در آن ن

 ا پ( ارضاء شده باشند. يكه موارد الف(، ب(  نيدر ناحيه كششي قطع كرد مگر ا ديرا نبا يخمشي كشش آرماتور 9-9-7-6-5

V𝑢 شرط لگرديم قطع نقطه در -الف ≤ (
2

3
)∅𝑉𝑛 باشد برقرار. 
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دو برابر سطح الزم برای  يمساحت ديدر نقطه قطع باداده شده  ادامه لگرديو كمتر، م متريليم 36قطربا  یآرماتورهابرای  -ب

V𝑢كند و شرط  نيخمش تام ≤ (
3

4
)ϕ𝑉𝑛   .برقرار باشد 

 قطع لگرديم یانتها از 0.75dمقاومت در برابر برش الزم است، در طولي برابر با  یعالوه بر آنچه برا ،يمقطع خاموت اضاف -پ

 باشد. bβ8(/d(بيش از  دينبا S یباشد و فاصله ytf/wsb0.41 از كمتر نبايد اضافه خاموت مساحت. شود نيتام شده

شيبدار، پله  یمانند دال ها يست،ن يمتناسب با لنگرخمش يماكه تنش آن مستق ييدر محل ها يخمش آرماتور یبرا 9-9-7-6-6

 شود. ينتام يدبا يكششي موازی با وجه فشاری نيست، مهار كاف آرماتورو يا در جائيکه  یا يچهكاني يا ماه

بوده، و بصورت  يليمترم16توان از شبکه سيم جوش، كه قطر آن كمتر از  يمتر م 3های با دهانه كمتر از در دال 9-9-7-6-7

كند، استفاده شود.  ميپايين دال در وسط دهانه عبور  ای نزديک بهگاه تا نقطهای نزديک به باالی دال در روی تکيهاز نقطه يمنحن

 گاه مهار شود.يهدر تک ياشکل( گذشته و  يگاه )منحنبصورت ممتد از روی تکيه يدبا یشبکه ا ينچن
 

 ای خمشيآرماتورهقطع  9-9-7-7

گاه ادامه يابد. برای   پايين دال، بداخل تکيهمربوط به حداكثر لنگر مثبت در آرماتور  ک سوميهای ساده، بايد حداقل گاهدر تکيه 9-9-7-7-1

 ها بايد حداقل تا وسط طول تکيه گاه ادامه يابد.آرماتورساخته ادامه اين های پيشدال

 150پايين دال، حداقل به اندازه محاسبه شده برای حداكثر لنگر مثبت در آرماتور  ک چهارمي، بايد حداقل هاگاهتکيهساير رای ب 9-9-7-7-2

 .گاه، ادامه يابدميليمتر بداخل تکيه

كششي مربوط به لنگر مثبت بايد بنحوی محدود گردد كه آرماتور ( برای bd) آرماتورهای ساده و نقاط عطف، قطر گاهدر تکيه 9-9-7-7-3

ها با قالب استاندارد يا مهار گاهتکيهبعد از مركز آرماتور ( آن با رعايت شرايط )الف( يا )ب( بدست آمده باشد. در صورتي ختم 𝑙𝑑طول مهاری )

 مکانيکي )حداقل معادل با قالب استاندارد(، انجام شده باشد، نيازی به ارضاء شرايط )الف( يا )ب( نيست.

𝑙dدر صورتيکه انتهای  ميلگرد توسط  نيروی عکس العمل فشاری محصور شده باشد،  -الف ≤ (1.3 
𝑀𝑛

Vu
+ 𝑙a) 

𝑙dدر صورتيکه انتهای  ميلگرد توسط  نيروی عکس العمل فشاری محصور نشده باشد،  -ب ≤ (
𝑀𝑛

Vu
+ 𝑙a) 

nMدر مقطع و ميلگردها  ، با فرض تسليم تمامuV .نيز در مقطع محاسبه مي شوند 

𝑙a گاه.گاه عبارت است از، طول ادامه يافته بعد از مركز تکيهدر تکيه 

𝑙a  ر يمقاددر نقطه عطف عبارت است از طول بعد از نقطه عطف كه بايد بيش ازd  وbd12 .باشد 

بعد از نقطه عطف   𝑙𝑛/16 اي d ،bd12بايد به اندازه بزرگترين مقدار گاهي، منفي تکيهای مربوط به لنگرآرماتوره  حداقل يک سوم 4-7-7-9-9

 ادامه داده شوند.

 

 آرماتور های حرارتي و انقباض  9-9-7-8

 در امتداد عمود بر ميلگردهای خمشي در نظر گرفته شوند. 4-6-9-9آرماتورهای حرارتي و انقباض بايد مطابق بند  9-9-7-8-1
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 های دوطزفهدال -9-10
 

گستزه   9-10-1

است ٠ً ؼـ آ٢ٛا ؼاّ ؼـ ؼٝ اٗتؽاؼ تطت اثف  آـ٠ٗؼٝعفك٠ تتٚ  ی١اضٞاتظ ايٚ  كػْ  ٗفتٞط ت٠ عفاضي سيستٖ ؼاّ 9-10-1-1

تٞاٛؽ ؼاـای تيف١ای قيفسفی تاضؽ ٝ يا ٗستوي٘اً  سيستٖ ؼاّ ٗي. ضٞؼ ُيفؼ ٝ ؼـ ايٚ ؼٝ اٗتؽاؼ آـٗاتٞـُؿاـی ٗي غ٘ص هفاـ ٗي

.  تٌي٠ ؼاضت٠ تاضؽ "ؼاّ هاـزي"ا تا سفستٞٙ ی "تػتؼاّ " سفستٞٙتؽٝٙ ١ا ستٞٙ ياـٝی ؼيٞاـ١ا 

 :قيفاست ٗٞاـؼ ْٗضا سيستٖ ايٚ

 پاـز٠ يي ١ای ؼاّ -آق

 تاـ١ا يٌپاـز٠ تػٞـت آ٢ٛا ٠٘١ ٠ً ضٞٛؽ ٗتػْ يٌؽيِف ت٠ زٜاٙ تايؽ آٙ ضٞٛؽٟ تفًية هغؼات تتٜي، ٗفًة ١ای ؼاّ -ب

. ًٜٜؽ تطْ٘ ـا

( ٗفًة يفؽ) كٞالؼی ًق ـٝی ضؽٟ اخفا ١ای ؼاّ -ج

 عثن١ا  ضفط آ٠ٌٛ تيفز٠ ١ٟا، ب يا تؽٝٙ هغؼات پفًٜٜؽٟ تيٚ تيفز٠تا ( ٗطثي ؼاّ)ؼٝ عفك٠  ١ایتيفز٠ تاسيستٖ ؼاّ  -ت

. ؼـ ؼٝ اٗتؽاؼ ٝخٞؼ ؼاضت٠ تاضٜؽ 8-10-9تٜؽ 

 تٞاٜٛؽ ٗي قيف ضفايظ ٠٘١ ـػايت تاؼاـٛؽ،  ي٠ستٞٙ تي يا يٞاـؼ یـٝ ي٘اٗستن ٠ًؼاّ هاـزي  يا١ای ؼاّ تػت سيستٖ -ث

: ُيفٛؽ هفاـ كػْ ايٚ ضٞاتظ ٗطّ٘ٞ

 ُفكت٠ ٛظف ؼـ ای ساقٟ ٛظف اق ؼاـؼ، هفاـٙ هس٘ت اق سفستٞٙ ٠ً غاـج اق تكـُتفيٚ ٗػفٝط يا ١فٕ ٛاهع سفستٞٙ آ -1

. ٛطٞؼ

 .تاضؽؼـخ٠  45ستٞٙ ٝ سفستٞٙ، تا ٗطٞـ ستٞٙ ً٘تف اق  يٚب سفستٞٙٝخٟٞ ٗػفٝط يا ١فٕ ٛاهع  يا يا٢ٓا ي٠قاٝ -2

. ضٞؼ غفٝط يا ١فٕ تا ؼاّ يا ًتيث٠ سفستٞٙ، ٗطسٞب ٗي، اتؼاؼ سغص تواعغ ٕ(1c  ٝ2c)اتؼاؼ ٗوغغ ستٞٙ  -3

. ضٞؼ تؼييٚ ٗي 3-10-9 قيفتٜؽتاتٞخ٠ ت٠ اتؼاؼ ( ln)ؼ١ا٠ٛ آقاؼ ؼاّ  -4

 يژهو تعاريف 9-10-2

  دال سيستن 9-10-2-1

 .ُيفٛؽ هفاـ ٗيضٞؼ ٠ً تطت اثف تاـ١ای ػ٘ٞؼ تف غلط٠ غٞؼ  ای تا يا تؽٝٙ تيف ُلت٠ ٗي ای اق هغؼات غلط٠ ت٠ ٗد٘ٞػ٠

  هعادل قاب 9-10-2-2

. ٗفاخؼ٠ ضٞؼ 3-9-10-9ت٠ تٜؽ 

  دال چطوه 9-10-2-3

. ضٞؼ ُا١ي ٗطؽٝؼ ٗي ١ا، تيف١ا يا ؼيٞاـ١ای تٌي٠هس٘تي اق سيستٖ ؼاّ است ٠ً ت٠ ٗطٞـ١ای ستٞٙ

 پوضطي نوار 9-10-2-4

ُيفؼ ٝ ت٠ ٗطٞـ١ای عٞٓي  ست٢ٛٞای ١٘فؼيق ؼـ پالٙ هفاـ ٗيضٞؼ ٠ً ؼـ ؼٝ س٘ت ٗطٞـ  ت٠ هس٘تي اق سيستٖ ؼاّ ُلت٠ ٗي

 .١ای ٗداٝـ ٗطؽٝؼ ضٞؼ ُؿـٛؽٟ اق ٝسظ زط٠٘

  ستوني نوار 9-10-2-5

١ا ٝاهغ ضٞؼ ٝ ػفؼ آٙ ؼـ ١ف س٘ت ٗطٞـ تفاتف تا ضٞؼ ٠ً ؼـ ؼٝ س٘ت ٗطٞـ ستٞٙ ُلت٠ ٗي ؼاّپٞضطي ت٠ هس٘تي اق ٛٞاـ  

. ٛ٘ٞؼ ٜٗظٞـ ستٞٛي ٛٞاـ ؼـ آٛفا تايؽ ؼاـؼ ٝخٞؼ تيف اُف. تاضؽ 2l25/0يا  1l25/0ؼٝ ٗوؽاـ  يًٚٞزٌتف

  هياني نوار 9-10-2-6

. ُيفؼ ٛٞاـی اق سيستٖ ؼاّ است ٠ً ؼـ ضؽ كاغْ ؼٝ ٛٞاـ ستٞٛي هفاـ ٗي
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  كناری نوار 9-10-2-7

. ُيفؼ ؼاّ ٛٞاـی اق ؼاّ است ٠ً ؼـ ١ف س٘ت تيف ؼـ ٛٞاـ ستٞٛي هفاـ ٗي -ؼـ سيستٖ تيف

دال   -تيز در سيستن تيز 9-10-2-8

ؼـخ٠ آٙ هس٘ت اق  45تيف ؼـ ؼا٢ٓا ضاْٗ خاٙ تيف ٝ هس٘تي اق ؼاّ است ٠ً ؼـ ١ف س٘ت تيف ؼاـای ػفضي تفاتف تا تػٞيف ٗايْ 

ٗطفٝط تف آ٠ٌٛ ايٚ ػفؼ ؼـ ١ف س٘ت  ؛ُيفؼ  خاٙ تيف تاضؽ ٠ً ؼـ قيف يا ؼـ ـٝی ؼاّ، ١ف ًؽإ اـتلاع تيطتفی ؼاـؼ، هفاـ ٗي

 .خاٙ تكـُتف اق ز٢اـ تفاتف ضػاٗت ؼاّ ٛثاضؽ

  كليات 9-10-3

١ف  يكٗطؽٝؼ ٝ ٙ یـٝش اخكا ت٠ تطٔيْ، آٙ یاخكا یؼاغْ يف١ٝایٙ ييٚٝ تغ عفك٠ سيستٖ ؼاّ ؼٝعفاضي تفای  9-10-3-1

تفؼاـی ـا   ت٢فٟ يظٝ ٠٘١ ضفا یعفاش ٗواٝٗتٝ  ، ،١ا ـػايت ضٞؼ١٘ساقی تـييف ضٌْـٝضي  ٠ً ؼـ آٙ ضفايظ تؼاؼّ ٛيف١ٝا ٝ 

 تٞاٛؽ ٗي ضؽٟ ػٜٞا١ٙای تا ـػايت ٗطؽٝؼيت ٛيك 2-3-10-9تٜؽضؽٟ ؼـ  اـاي٠ـٝش  س٠ت٠ ػالٟٝ، . هاتْ هثّٞ است يؽ،اهٜاع ٛ٘ا

 .ضٞؼ ًٟاـ تفؼ ت٠

: ٛا٠ٗ تطفش قيف است ؼـ ايٚ آييٚاضاـٟ  ٗٞـؼـٝش  س٠ 9-10-3-2

ٗستويٖ  عفاضيـٝش  -الف

هاب ٗؼاؼّ  ـٝش -ب

پالستيي ـٝش  -ج

 غٞـت ؼـ) ١ا ُاٟ تٌي٠ تيف١ای ٝ ١اٗطؽٝؼيت ـػايت تا عفك٠ ؼٝ ١ایؼاّ ٠٘١ عـفاضـي تفای تٞاٙ ٗي ـا( ب) ٝ( آق) ـٝض٢ای

 ؼـ تفتية ت٠ ١ا ـٝش ايٚ خكييات .هفاـؼاؼ استلاؼٟ ٗٞـؼ ٗدكا عٞـ ت٠ عفك٠ ؼٝ ١ایؼاّ عفاضي تفای ( ج)  ـٝش ٝ( ٝخٞؼ

 پيٞست ٗغاتن غ٘طي ِٜٓف ضفاية ـٝش اق تٞاٙ ٗي كٞم ـٝش س٠ تف ػالٟٝ .است  ضؽٟ اـائ٠ 11-10-9 تا 9-10-9 ١ای هس٘ت

 .ٛ٘ٞؼ استلاؼٟ ٛيك 9-6

 .ضٞٛؽ ُفكت٠ ٛظف ؼـ تايستي عفاضي ؼـ تاقض١ٞا ٝ ٗت٘فًك تاـ١ای آثاـ 9-10-3-3

 هصالح 9-10-4

 .ضٞٛؽ اٛتػاب 3-9 كػْ عثن تايستي تتٚ عفاضي ٗطػػات 9-10-4-1

 .ضٞٛؽ اٛتػاب 4-9 كػْ عثن تايستي كٞالؼی ٗئِفؼ١ای عفاضي ٗطػػات 9-10-4-2

. تاضؽ 11-4-9عثن تٜؽ  يستيتتٚ تا ؼـٗؽكٞٙ  اخكاء ياتٝ خكئ یٗػآص، عفاش آكاٗات 9-10-4-3

 اعضا ديگز ته اتصال 9-10-5

. ٛ٘ايٜؽ تاٗيٚ ـا 16-9ضٞاتظ كػْ  يؽستٞٙ تا -ٝ ؼاّ يفت -ؼاّ اتػاالت 9-10-5-1

ها طزاحي دالضواتط كلي  9-10-6

 ضخاهت دال حذاقل 9-10-6-1

 ؼ١ا٠ٛ ٛسثت ضؽاًثف ٝ ١ستٜؽ ُاٟتٌي٠ ؼاـای ١آث٠ ت٘اٗي ؼـ ٠ً ؼاغٔي تيف١ای كاهؽ ؼٝعفك٠ ١ای ؼاّ تفای 9-10-6-1-1

 ضٞؼ، ًٜتفّ قيف ٗٞاـؼ ٗغاتن تايؽ آ٢ٛا ضػاٗت ضؽاهْ ٗتؼاـف تاـ١ای تفای تاضؽ؛ ٗي 2 تا تفاتف آ٢ٛا ًٞزي ؼ١ا٠ٛ ت٠ تكـٍ

:  تاضؽ ًفؼٟ اهٜاع 2-6-10-9 تٜؽ ٗغاتن ـا غيك ت٠ ٗفتٞط ١ایٗطؽٝؼيت اي٠ٌٜ ِٗف

. تاضؽٙ ً٘تف 1-10-9 خؽّٝ ٗواؼيف اق -الف

 .ضٞؼ ياـاغت ٗتف ٗئي 125 تا تفاتف  ًتيث٠ تؽٝٙ ؼاّ تفای -ب

 .ضٞؼ ياـاغت ٗتف ٗئي 100 تا تفاتف ،1-6-6-10-9 تٜؽ ضفايظ ـػايت تا ًتيث٠ ؼاـای ؼاّ تفای -ج

 ]1[ؼاغٔي تيف١ای تؽٝٙ عفك٠ ؼٝ ١ایؼاّ ضػاٗت ضؽاهْ 1-10-9 خؽّٝ

fy 

(MPa) 
 ]3[ًتيث٠ تا ]3[ًتيث٠ تؽٝٙ

 ١ای زط٠٘ تيفٝٛي ١ای زط٠٘ ١ای زط٠٘ تيفٝٛي ١ای زط٠٘
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 ؼاغٔي ؼاغٔي ]2[

-  ]4[ٓث٠ تيف تا ٓث٠ تيف تؽٝٙ
 تيف تؽٝٙ

 ٓث٠

 تيف تا

 ]4[ٓث٠
 -

280 ln/33 ln/36 ln/36 ln/36 ln/40 ln/40 

420 ln/30 ln/33 ln/33 ln/33 ln/36 ln/36 

520 ln/28 ln/31 ln/31 ln/31 ln/34 ln/34 

]1[  ln ضٞؼ ٗي ُيفی اٛؽاقٟ ُا٢١ا تٌي٠ تف تا تف اق ٠ً تاضؽ ٗي تٜٔؽ خ٢ت ؼـ آقاؼ ؼ١ا٠ٛ (mm .)

. ضٞؼ ٗطاسث٠ ؼـٝٛياتي تا تايؽ ضؽاهْ ضػاٗت خؽّٝ، ؼـ ضؽٟ اـائ٠ ٗواؼيف تيٚ fy تفای ]2[

. اٛؽ ضؽٟ اـائ٠  6-6 -10-١9ا ؼـ تٜؽ  ًتيث٠ ]3[

 يفتؽٝٙ ت يؽتا يفٝٛيب یتاضؽ، زط٠٘ ١ا 8/0ً٘تف اق  fαاُف . يفٝٛيب یست٢ٛٞا ؼـ عّٞ ٓث٠ ١ا يٚب يف١اييتا ت ؼا٢ٓای ]4[

. تاضؽ 1-10-9-10-9ٗغاتن تا تٜؽ  يؽٓث٠ تا يفت تفای fαٗوؽاـ . ٓث٠ ؼـ ٛظف ُفكت٠ ضٞٛؽ

 

 2-10-9 خؽّٝ ضؽٝؼ تايؽ ُا٢١ا، تٌي٠ تيٚ ١ا ًٜاـٟ ت٘اٗي ؼـ تيف١ايي تا ؼا٢ٓای تفای (h) ؼاّ ًٔي ضػاٗت 9-10-6-1-2

. ًٜؽ اهٜاع ـا 2-6-10-9 تٜؽ ؼـ ضؽٟ ٗطاسث٠ غيك ١ای ٗطؽٝؼيت اي٠ٌٜ ِٗف ٛ٘ايؽ، اهٜاع ـا

 ١ا ٓث٠ ٠٘١ ؼـ ُا٢١ا تٌي٠ تيٚ تيف١ای تا ؼٝعفك٠ ؼا٢ٓای ضػاٗت ضؽاهْ 2-10-9 خؽّٝ
[1]

fmα ْٗوؽاـ ضؽاه h (mm)  

2/0≥fmα ( آق) 1-1-6-10-9 تٜؽ

2 ≥fmα>2/0 

ٚ
في

ُت
كـ

ت
 

ؽاـ
ٗو

 :

𝑙n  0.8 +
fy

1400
 

36 + 5β 𝛼𝑓𝑚 − 0.2 
 

 ٝ( 2)(ب)

(3 )

( ج) 125

2 <fmα 

ٚ
في

ُت
كـ

ت
 

ؽاـ
ٗو

: 

𝑙n  0.8 +
fy

1400
 

36 + 9β
 

 ٝ( 2)(ت)

(3 )

( ث) 90

]1[ αfm ٗياِٛيٚ ٗوؽاـ αf ٓث٠ زط٠٘ است يف١ای٠٘١ ت تفای .αf ٗطاسث٠ ضٞؼ 1-10-9-10-9تفاساس تٜؽ  تايؽ .

]2[ ln ضٞؼ ٗي ُيفی اٛؽاقٟ تيف١ا تف تا تف اق ٠ً تاضؽ ٗي ٗئي٘تف ضسة تف ٝ تٜٔؽ خ٢ت ؼـ آقاؼ ؼ١ا٠ٛ .

]3[ β تاضؽ یآقاؼ ؼـ خ٢ت تٜٔؽ ت٠ ًٞتاٟ ؼاّ ٕ یٛسثت ؼ١ا٠ٛ ١ا .
 

 ضؽاهْ ای ضٞؼ، ٙیتإٔ ؼیتا ≤ 80/0αf  تا ٓث٠ تيف يي  ،2-1-6-10-9تٜؽ تا ٗغاتن ؼاّ ؿيفٗ٘تؽ ١ای ٓث٠ ؼـ 9-10-6-1-2-1

. اتؽی شیاككا ـٗ٘تؽیؽ ٓث٠ تا زط٠٘ ؼـ ؼـغؽ 10 ضؽاهْ ؼیتا 2-10-9 خؽّٝ( ت) ای( ب)ی١ا هس٘ت ؼـ اقیٗٞـؼٙ ضػاٗت

-17-9 تٜؽ عثن ًق ؼاّ تا ٗفًة تػٞـت ًلپٞش اُف ای ضٞؼ، اخفا ًپاـز٠ی تػٞـت ؼاّ تا یتتٚ ًلپٞش اُف 9-10-6-1-3

  .  تطٞؼ ١ٖ ًلپٞش ضػاٗتتٞاٛؽ ضاْٗ  یٕ( h) ؼاّ یًْ ضػاٗت ضٞؼ، یعفاش 4

 d آكاٗات یستیتا ؼاّ ضػاٗت ضٞؼ، استلاؼٟ یتفش ِٓفؼیٕ ػٜٞاٙ ت٠ ضاغ٠ زٜؽ ای ىی تا یغاٗٞت٢ا اق اُف 9-10-6-1-4

. ؼیٛ٘ا تفآٝـؼٟ ـا 5-6-8-9 ؼـتٜؽ

  

 دال يشخ يتهحذود9-10-6-2
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-19-9 تفؼاـی ت٢فٟ ضؽی ضاالت ت٠ ٗفتٞط ضٞاتظ تا ٗغاتن تايؽ كػْ ايٚ ٗطّ٘ٞ ؼا٢ٓای ٗؽت ؼـاق ٝ آٛي غيك 9-10-6-2-1

: ٛطٞؼ تيطتف 4-2-19-9 تٜؽ ؼـ ٜٗؽـج ضؽٝؼ اق قيف ضفايظ تا ؼٝعفك٠ ؼا٢ٓای تفای ٝ ضٞؼ سث٠ٗطا 2

. ٛؽیٛ٘ا یٖٛ اهٜاع ـا 1-6-10-9ضؽاهْ ضػاٗت ٜٗؽـج ؼـ تٜؽ  ی١ا تی٠ً ٗطؽٝؼ ييؼاّ ١ا -الف

 ًٞزي ؼ١ا٠ٛ ت٠ تكـٍ ؼ١ا٠ٛ ٛسثت ٝٓث٠ ١ا تٞؼٟ  ٟیًُْا٢١ا ؼـ  ٟیتي ٙیب یؼاغْ یـ١ایت كاهؽ٠ً  یاعفك٠ ؼٝ ی١ا ؼاّ -ب

. تاضٜؽ 2 اق ضتفیب آ٢ٛا

 ستٙی القٕ ٛؽ،یٛ٘ا یـا اهٜاع ٕ 1-6-10-٠ً9 ضٞاتظ تٜؽ  یٗفًة یتتٚ ی١ا ؼاّ ضؽٙ ٗفًة اق پس قیظ 9-10-6-2-2

اق ٗفًة ضؽٙ،  شیضٞؼ ِٗف آ٠ٌٛ ضػاٗت ؼاّ ج یتفـس ؼیؼ١ؽ، تا یٕ ـظ ؼاّاق ٗفًة ضؽٙ  شی٠ً ج یقیظ. ٗطاسث٠ ضٞؼ

   .ؼیٛ٘ا اهٜاع ـا 1-6-10-9ضٞاتظ تٜؽ 

 لگزدیم كزنص تیهحذود 9-10-6-3

   .تاضؽ 004/0 تفاتف ؼیتا( tε) ِٓفؼیٕ ًفٛص ضؽاهْ 9-10-6-3-1

 نياس هورد هقاوهت 9-10-6-4

 كليات 9-10-6-4-1

 .ضٞؼ ٗطاسث٠ 7كػْ ؼـ ضؽٟ اـائ٠ ؼاـ ضفية تاـ١ای تفًية تفاساس تايؽ ٛياق ٗٞـؼ ٗواٝٗت 9-10-6-4-1-1

 عفاضي ـٝض٢ای آكاٗات ايٜػٞـت ؿيف ؼـ.  آيؽ تؽست 6 كػْ ٗغاتن تطٔيْ تفاساس تايؽ ٛياق ٗٞـؼ ٗواٝٗت 9-10-6-4-1-2

  . ضٞؼ ـػايت خايِكيٚ ـٝش ػٜٞاٙ ت٠ تايؽ كػْ ايٚ

  ضزيثذار لنگز 9-10-6-4-2

 تٌي٠ تف ؼـ ـا ُاٟ تٌي٠ ؼـ Mu تٞاٙ ٗي ضٞٛؽ، ٗي ساغت٠ يٌپاـز٠ تػٞـت ُاٟ تٌي٠ تا ٠ً ١ايي ؼاّ تفای 9-10-6-4-2-1

. ضٞؼ تطٔيْ 2-2-4-6-10-9 تٜؽ ٗغاتن اي٠ٌٜ ِٗف ٛ٘ٞؼ، ٗطاسث٠ ُاٟ

ت٠  يؽُاٟ تا ي٠تي ؼـ Mu ٗؼاؼّ، هاب ـٝش يا ٗستويٖ عفاضي ـٝش اق استلاؼٟ تا ضؽٟ تطٔيْ ١ای ؼاّ تفای 9-10-6-4-2-2

. ضٞؼ تؼييٚ 10-10-9 يا 9-10-9 تٜؽ ينعف اق يةتفت

  ستوى ته دال اتصاالت در ضزيثذار خوطي لنگز انتقال 9-10-6-4-2-3

 ٛا ـيثؽاـؼِٜٓف  يف،ضٞٛؽ ٠ً ؼـ اتػاّ ؼاّ ت٠ ستٞٙ تؽٝٙ ت یقٓك٠ٓ ٗٞخة ٕ ياتاؼ  ی،ثوْ تاـ١ایؼـ ٗٞاـؼی ٠ً  -الف

٠ً  یتفش يفٝیاثف ٙ ينآٙ اق عف ي٘اٛؽٟٝ تام یتا ػٌ٘ٔفؼ غ٘ص( fMsc) ِٜٓف ايٚ اق تػطي تايؽ ضٞؼ، ايداؼ( Msc)ٗتؼاؼّ

 . ضٞؼ، ت٠ ستٞٙ ٜٗتوْ ُفؼؼ یٕ ايداؼاعفاف ستٞٙ ؼـ ؼاّ  تیتٞسظ غفٝج اق ٗفًك

 :ضٞؼ ٗطاسث٠ ٗي( 1-10-9)اق ـاتغ٠  fٗوؽاـ 

(9-10-1) γf =
1

1 +  
2

3
  

𝑏1

b2

 

 ت٠یًت ای ؼاّ ضػاٗت تفاتف5/1 اضاك٠ ت٠ سفستٞٙ ای ستٞٙ ػفؼ تفاتف ؼیتا fMsc تطْ٘ یتفا (bslab) ؼاّ ٗؤثف ػفؼ -ب

   .تاضؽ سفستٞٙ ای ستٞٙ عفف ١ف ؼـ

ت٠ ضؽاًثف ٗوؽاـ  𝛾𝑓اهٜاع ضٞؼ، ٗداق است ٠ً ٗوؽاـ  3-10-9ؼـ خؽّٝ  𝜈𝑢𝑔  ٝ𝜀𝑡 ی١ا يت٠ً ٗطؽٝؼ یؼـ ٗٞاـؼ -ج

.  ضٞؼ یٕ ٗطاسث٠ 3-6-8-9تٜؽ  عثن 𝜈𝑐 ٠ًیتغٞـ اتؽ،ی شیاككا 3-10-9اـائ٠ ضؽٟ ؼـ خؽّٝ  یاغالش

ν𝑢𝑔 تؽٝٙ اٛتواّ ِٜٓف ( یثوْ یاق تاـ١ا یٛاش)ػٌ٘ٔفؼ ؼٝ عفك٠  یؼاّ است ٠ً تفا یؼـ ٗوغغ تطفاٙ تؽاـیضف یتٜص تفش

   .تاضؽ یٕ

 ؼٝ عفك٠ یؼا٢ٓا یاغالش ضؽٟ تفا 𝛾𝑓ضؽاًثف  3-10-9 خؽّٝ

 تیٗٞهغ

 ستٞٙ
ν𝑢𝑔 ؼ١ا٠ٛ خ٢ت  ε𝑡  

 γf ضؽاًثف

اغالش ضؽٟ 

≥ خ٢ت ١ف ؼـ ُٞض٠ ستٞٙ 0.5∅𝑣c  004/01 
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≤ 

 ستٞٙ

 یًٜاـ

 تف ػ٘ٞؼ

 ًٜاـٟ
≤ 0.75∅𝑣c  

004/0
≤ 

1 

≥ ًٜاـٟ یٗٞاق 0.4∅𝑣c  01/0≤ 

1.25

1 +  
2

3
  

𝑏1

𝑏2

≤ 1 

≥ خ٢ت ١ف ؼـ یاٙیٕ ستٞٙ 0.4∅𝑣c  01/0≤ 

1.25

1 +  
2

3
  

𝑏1

𝑏2

≤ 1 
 

تا اثف ٛيفٝی تفضي غاـج اق  ٝضٞؼ  یتا غ٘ص ٜٗتوْ ٖٛ ٟى( Msc)ٛا ٗتؼاؼّ  يثؽاـعفاضي تفای آٙ هس٘ت اق ِٜٓف ضف -ت

 2-4-4-6-10-9، تايؽ تفاساس ضٞاتظ تٜؽ (γνMsc)ضٞؼ  ٗطٞـی ٠ً ؼـ اعفاف ستٞٙ ؼـ ؼاّ يا ًتيث٠ ؼاّ ٜٗتوْ ٗي

. غٞـت ُيفؼ

ضٞؼ، تا ِٜٓف ؼـ ػفؼ  تأٗيٚ یاضاف ئِفؼ١ایتا ٕ يا ٗئِفؼ١اكاغ٠ٔ ً٘تف  تا تايؽ ،ستٞٙ تاالی ؼـ ٗئِفؼ١ا تفاًٖ -ث

   .ٛ٘ايؽ تطْ٘ ـا ضؽٟ ٗؼفكي( ب)3-2-4-6-10-9ٝ ( آق)3-2-4-6-10-9 یٗؤثف ؼاّ ٠ً ؼـ تٜؽ١ا

 ضزيثذار يکطزفه تزش 9-10-6-4-3

 ُاٟ تٌي٠ تف ؼـ ـا،ُاٟ  ٟیؼـ ٗطْ تي 𝑉uتٞاٙ  یُا٢١ا، ٕ ي٠تا تي يٌپاـز٠ساغت٠ ضؽٟ تػٞـت  ١ایؼاّ تفای 9-10-6-4-3-1

  . ًفؼ ٗطاسث٠

 dؼـ كاغ٠ٔ  یُاٟ ٝ ٗوغغ تطفاٙ ي٠تف تي يٚب ٗواعغتٞاٙ  یتٜؽ اهٜاع ضٞٛؽ، ٕ ٙیؼـ ا( ج)تا ( آق) طیضفا اُف 10-6-4-3-2

: ًفؼ یعفاش یؼـ ٗوغغ تطفاٙ 𝑉𝑢 یُاٟ ـا تفا ي٠اق تف تي

. ؼیٛ٘ا ٝاـؼ كطاـ ؼاّ يياٛت٢ا یٛٞاش تف ،یاػ٘اّ تفش خ٢ت ؼـ ُاٟ ٟیتي آؼْ٘ ػٌس -الف

. ضٞٛؽ  اػ٘اّ آٙ ت٠ ىیٛكؼ ای ؼاّ یكٞهاٙ سغص ؼـ تاـ١ا -ب

  .  ٝاـؼ ٛطٞؼ یُاٟ ٝ ٗوغغ تطفاٙ ٟیتف تي ٙیب یتاـ ٗت٘فًك ذیٟ -ج

 ضزيثذار دوطزفهتزش  9-10-6-4-4

 تحزاني هقطع 9-10-6-4-4-1

ٗغاتن تا  ی،ؼـ ٗواعغ تطفاٙ یُاٟ ي٠تي یٗت٘فًك ٝ ٛٞاش یتفش ؼٝعفك٠ ؼـ ٗداٝـت ست٢ٛٞا، تاـ١ا یتفا يؽتا ؼا٢ٓا -الف

   .ضٞٛؽ ياتياـق 2-6-8-9تٜؽ 

-8-9ٗغاتن تا تٜؽ  یتفش ؼٝ عفك٠ ؼـ ٗواعغ تطفاٙ یتفا يؽتا یتفش ؼاـ سف ٗيع ُْ يا غاٗٞت تا ضؽٟ توٞيت ؼا٢ٓای -ب

. ضٞٛؽ ياتياـق 6-2

.ضٞٛؽ اـقياتي 6-6-8-9ٗغاتن تا تٜؽ  یتفش ؼٝ عفك٠ ؼـ ٗواعغ تطفاٙ یتفا يؽتا یٗسٔص ضؽٟ تا ًال١ي تفش یؼا٢ٓا -ج

  

  

  ستوى ته ضذه هنتقل دال ضزيثذار لنگز و تزش اس ناضي ناهتعادل دوطزفه تزضي تنص 9-10-6-4-4-2

ٗغاتن تا  یؼـ ٗواعغ تطفاٙ ؼیتا 𝜈𝑢 يثؽاـضف یٜٗتوْ ضؽٟ ت٠ ستٞٙ، تٜص تفش يثؽاـتفش ؼٝ عفك٠ تا ِٜٓف ضف یتفا -الف

 ٠ٓیٜٗتوْ ضؽٟ تٞس یٝ تٜص تفش 𝜈𝑢𝑔اق  یبیٗفتٞط ت٠ تفى 𝜈𝑢 تؽاـیضف یتٜص تفش. ضٞؼ ٗطاسث٠ 1-4-4-6-10-9تٜؽ 

𝛾𝜈𝑀𝑠𝑐س ٠ً 𝛾𝜈 (ب)2-4-4-6-10-9تٜؽ  ؼـ  ٝ𝑀𝑠𝑐  آٝـؼٟ ضؽٟ است (آق)3-2-4-6-10-9ؼـ تٜؽ.   

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



                        دومجلد  –ائین نامه بتن ایران                                                                                         دال های دو طرفه
 

 

 

عثن  یتطفاٙ ٗوغغ سغصؼـ ٗفًك  ؼی، تا(𝛾𝜈𝑀𝑠𝑐) اتؽی یتفش اٛتواّ ٕ تیغفٝج اق ٗفًك ّی٠ً تؽّ 𝑀𝑠𝑐اق  یتػص -ب

: ؼیآ یتؽست ٕ ـیاق ـاتغ٠ ق γ𝜈اػ٘اّ ضٞؼ٠ً   1-4-4-6-10-9تٜؽ 

(9-10-2 )γ𝜈 = 1 −γ𝑓  

-9ٗغاتن تا تٜؽ  یتطفاٙ ٗوغغ سغصضّٞ ٗفًك  ،یتػٞـت غظ ؼیتا ،𝛾𝜈𝑀𝑠𝑐 اق ٛاضي يثؽاـضف یتٜص تفش تـييفات -ج

 .ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ10-6-4-4-1

   

 طزاحي هقاوهت 9-10-6-5

 ياتكل 9-10-6-5-1

φ𝑆nـاتغ٠  يؽتا یٗواٝٗت عفاش يثؽاـ،تاـ ضف ية١ف تفى تفای 9-10-6-5-1-1 ≥ U  است، ( ت)تا ( آق)ـا ٠ً ضاْٗ ٗٞاـؼ

. ؼیاهٜاع ٛ٘ا

φ𝑀n -الف ≥ 𝑀u ؼـ ٠٘١ ٗواعغ ؼـ عّٞ ؼ١ا٠ٛ ؼـ ١ف خ٢ت .

φ𝑀n -ب ≥ γfMsc  ّؼـ ػفؼ ؼا(𝑏𝑠𝑙𝑎𝑏 ) است ضؽٟ فیتؼف( ب)3-2-4-6-10-9تٜؽزٜا٠ٌٛ ؼـ 

φ𝑉n -ج ≥ 𝑉u ًغفك٠یتفش  یؼـ ٠٘١ ٗواعغ ؼـ عّٞ ؼ١ا٠ٛ ؼـ ١ف خ٢ت تفا 

φ𝑣n -ت ≥ 𝑣u ٙتفش ؼٝعفك٠  یضؽٟ است تفا یٗؼفف 1-4-4-6-10-٠ً9 ؼـ تٜؽ  یؼـ ٗواعغ تطفا  

 

9-10-6-5-1-2φ  تاضؽ 1-3-7-9ٗغاتن تا تٜؽ  ؼیتا .  

-6-10-9ٝ  6-6-8-9 یتٜؽ١ا ،ضٞاتظ ضٞؼ ٗي استلاؼٟ ؼاّ توٞيت تفای تفضي ًال١ي اق ٠ً ٗٞاـؼی ؼـ 9-10-6-5-1-3

( ت) تا( آق)1-1-5-6-10-9 یتٜؽ١ا يؽتا ی،ًال١ي تفش ي٠اق ٛاش يفٝٙؼـ ب. اهٜاع ضٞٛؽ يؽؼـ ٗداٝـت ستٞٙ تا( آق)5-1-1

  . ضٞٛؽ ـػايت

 لنگز 9-10-6-5-2

9-10-6-5-2-1 𝑀𝑛 ضٞؼ ٗطاسث٠ 2-8-9ٗغاتن تا تٜؽ  تايؽ .  

 تا ًتيث٠ ٓث٠ كاغ٠ٔ ز٢اـٕ يي اق ٛثايؽ ؼاّ، قيف ؼـ ًتيث٠ ضػاٗت ًتيث٠، تا ؼا٢ٓای تفای 𝑀𝑛ٗطاسث٠  ؼـ 9-10-6-5-2-2

  . ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ تيطتف سفستٞٙ يا ستٞٙ تف

 تزش 9-10-6-5-3

تفاتف تا  يؽػٌس آؼْ٘ تا یٛٞاش ياٗت٘فًك  یؼا٢ٓا ؼـ ٗداٝـت ست٢ٛٞا، تاـ١ا یعفاش یتفش ٗواٝٗت 9-10-6-5-3-1

  .تاضؽ (ب)ٝ  (آق) یضآت تٜؽ١ا يؽتفيٚضؽ

ٗطاسث٠  5-8عثن تٜؽ  ؼیتا 𝑉𝑛غلط٠ ُؿـٛؽٟ اق ًْ ػفؼ ؼاّ، ( یؼـ ؼست تفـس یٗوغغ تطفاٙ) ًغفك٠ی تفش یتفا -الف

  .ضٞؼ

   .ٗطاسث٠ ضٞؼ 6-8-9عثن تٜؽ  ؼیتا 𝑣nتفش ؼٝعفك٠،  یتفا -ب

   .ضٞؼ ٗطاسث٠ 4-17-9عثن تٜؽ  ؼیتا 𝑉𝑛 یاكن یٗفًة، ٗواٝٗت تفش یتتٚ یؼا٢ٓا یتفا 9-10-6-5-3-2

كتيثه دالها  9-10-6-6

ًا١ص ٗوؽاـ آـٗاتٞـ ٜٗلي ـٝی ست٢ٛٞای ؼا٢ٓای تػت  يا ياقًا١ص ضؽاهْ ضػاٗت ٗٞـؼ ٙ ؼـ ٗٞاـؼی ٠ً تفای 9-10-6-6-1

. تايؽ ـػايت ضٞٛؽ 4-6-6-10-9تا  2-6-6-10-9ضٞؼ، ضٞاتظ تٜؽ١ای  يا هاـزي، اهؽإ ت٠ ايداؼ ًتيث٠ ؼـ ـٝی ستٞٙ ٗي

  

ؼـ اٗتؽاؼ ( ١ا ُاٟ ٗفًك تا ٗفًك تٌي٠)تؼؽ ًتيث٠ ؼـ١ف س٘ت ٗطٞـ ستٞٙ ٛثايؽ ً٘تف اق يي ضطٖ عّٞ ؼ١ا٠ٛ  9-10-6-6-2

   .آٙ ؼ١ا٠ٛ ؼـ ٛظف ُفكت٠ ضٞؼ

   .ضػاٗت ًتيث٠ ٛثايؽ ً٘تف اق يي ز٢اـٕ ضػاٗت ؼاّ تاضؽ 9-10-6-6-3
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ؼـ ٗطاسث٠ ٗوؽاـ آـٗاتٞـ١ای ٜٗلي ؼـ ٛاضي٠ ًتيث٠ ٛثايؽ ضػاٗت ًتيث٠ ـا تيطتف اق يي ز٢اـٕ كاغ٠ٔ ٓث٠  9-10-6-6-4

  . سفستٞٙ ٜٗظٞـ ًفؼ يااق تف ستٞٙ  ًتيث٠

 ٗي استلاؼٟ ستٞٙ اعفاف ؼـ ؼاّ ضػاٗت اككايص اق تفش تطفاٛي ٗوغغ سغص اككايص تفای ٠ً ٗٞاـؼی ؼـ 9-10-6-6-5

 قؼُي تيفٝٙ ستٞٙ تف اق ؼاّ ضػاٗت ٢ٜٗای تفضِيف ػ٘ن اٛؽاقٟ ت٠ ضؽاهْ ٝ ٛ٘ٞؼ اخفا ؼاّ قيفيٚ سغص ؼـ ـا آٙ  تايؽ ضٞؼ،

 .تاضؽ ؼاضت٠

 

تاسضوها در سيستن دالها   9-10-6-7

تيٜي ًفؼ، ٗطفٝط تفآ٠ٌٛ تا اٛدإ تطٔيْ ٝيژٟ تتٞاٙ ٛطاٙ  تٞاٙ تاقض١ٞايي تا ١ف اٛؽاقٟ پيص ؼـ سيستٖ ؼا٢ٓا ٗي 9-10-6-7-1

ـا اـضا  غيكتفؼاـی تٞيژٟ ضٞاتظ ٗفتٞط ت٠  ؼاؼ ٠ً سيستٖ اق ٗواٝٗت ًاكي تفغٞـؼاـ است ٝ ضٞاتظ ٗفتٞط ت٠ ضاالت ضؽی ت٢فٟ

   .ًٜؽ ٗي

ـا ؼـ تؼييٚ  6-7-6-10-9تا  3-7-6-10-9ای اٛدإ ٛطٞؼ، تايؽ ضٞاتظ تٜؽ١ای  ٠ً تطٔيْ ٝيژٟ ؼـغٞـتي 9-10-6-7-2

ؼـ ت٘اٗي ٗٞاـؼ تايؽ ؼـ عفكيٚ تاقض١ٞا ؼـ ١ف اٗتؽاؼ، آـٗاتٞـ١ای اضاكي . ـػايت ًفؼ تيف تؽٝٙ ؼا٢ٓای یٗطْ ٝ اتؼاؼ تاقض١ٞا

 .ت٠ اٛؽاقٟ آـٗاتٞـ١ای هغغ ضؽٟ هفاـ ؼاؼ

 

 .تيٜي ًفؼ ای پيص تٞاٙ ١ف تاقضٞيي تا ١ف اٛؽاقٟ ؼـ ٛٞاضي ٗطتفى تيٚ ؼٝ ٛٞاـ ٗياٛي ٗتواعغ ؼاّ ٗي 9-10-6-7-3

  

ؼـ ٛٞاضي ٗطتفى تيٚ ؼٝ ٛٞاـ ستٞٛي ٗتواعغ ؼاّ كوظ تاقض١ٞايي تا اتؼاؼ ً٘تف اق يي ١طتٖ ػفؼ ٛٞاـ ؼـ  9-10-6-7-4

   .تيٜي ًفؼ تٞاٙ پيص ١ف خ٢ت ٗي

تٞاٙ  ٗي ـاٛٞاـ ؼـ ١ف خ٢ت  ١ف آـٗاتٞـ١ایكوظ يي ز٢اـٕ  ،يي ٛٞاـ ستٞٛي ٝ يي ٛٞاـ ٗياٛي یالمت ٗطْؼـ  9-10-6-7-5

 . ًفؼ هغغ

سغص ػٌس آؼْ٘  ياتاـ ٗت٘فًك  ييتا كاغ٠ٔ ً٘تف اق ؼٟ تفاتف ضػاٗت ؼاّ اق  يا یتاقضٞ ؼاغْ ٛٞاـ ستٞٙ ُفا 9-10-6-7-6

اهٜاع  یتا ًال١ي تفش یؼا٢ٓا یتفا 6-6-8-9تٜؽ  يا یتؽٝٙ ًال١ي تفش یؼا٢ٓا تفای 2-6-8-9تٜؽ  يؽهفاـ ؼاضت٠ تاضؽ، تا

 . ُفؼؼ

 ـػايت 4-17-12-9ؼـغـٞـت ايدـاؼ تـاقضـٞ ؼـ سيـستٖ ؼاّ، تايؽ ضٞاتظ عفاضي تفای تفش ٗغاتن تٜؽ  9-10-6-7-7

. ضٞٛؽ

 .ِٗف آ٠ٌٛ تطٔيْ هاتْ هثٞٓي اـاي٠ ضٞؼ ستٞٛي، تاقض١ٞا ٛثايؽ اق ٗطْ تيف١ا ػثٞـ ًٜؽ، -ؼـ ؼا٢ٓای تيف 9-10-6-7-8

 

آرهاتورگذاری در دالها   9-10-7

  گذاری آرهاتور كلي ضواتط 9-10-7-1

ٝاـؼ تف آٙ  ضفيثؽاـٗواؼيف آـٗاتٞـ١ای القٕ ؼـ ٗواعغ ٗػتٔق ؼاّ ؼـ ١ف اٗتؽاؼ تف ٗثٜای ِٜٓف١ای غ٘طي  9-10-7-1-1

 .ضٞٛؽ ٗواعغ ٗطاسث٠ ٗي
 

 دوطزفه دالهای در خوطي هيلگزد حذاقل 9-10-7-1-2

عثن  ٛظف ٗٞـؼؼـ خ٢ت ؼ١ا٠ٛ  یسغص ًطص یىیؼـ ٛكؼ ؼیتا ،𝐴s,min ی،غ٘ص ئِفؼٗساضت ٕ ضؽاهْ 9-10-7-1-2-1

  .ضٞؼ ٙیتإٔ  4-10-9خؽّٝ 
 

 

 ؼٝ عفك٠ یؼا٢ٓا یتفا As,min 4-10-9 خؽّٝ
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7-1-3 9-10-

  . تاضؽ 9-4-9ٗغاتن تٜؽ  يستيتا ئِفؼ١إ یتتٚ تفا پٞضص

  تاضؽ 8-21-9 تٜؽ ٗغاتن تايستي آخؽاـ ٗئِفؼ١ای ُيفايي عّٞ 9-10-7-1-4

  تاضؽ 9-21-9ٗغاتن تٜؽ  يستيآخؽاـ تا ئِفؼ١ایٝغ٠ٔ ٕ عّٞ 9-10-7-1-5

 ضٞٛؽ یُؿاـ ياتخكئ 10-21-9 تٜؽ ٗغاتن تايستي ضؽٟ ُفٟٝ ٗئِفؼ١ای 9-10-7-1-6

 

 خوطي هيلگزدهای گذاری فاصله 9-10-7-1-7

 تاضؽ 2-21-9 تٜؽ عثن تايؽ( s) كاغ٠ٔ ضؽاهْ 9-10-7-1-7-1

ً٘تف اق  يؽتا یؼـ ٗواعغ تطفاٙ( s) آخؽاـ عٞٓي ٗئِفؼ١ای كاغ٠ٔ ضؽاًثف، (يفٗدٞفؽ) تٞپف ؼا٢ٓای تفای 9-10-7-1-7-2

h2 ٝ 300 ٗواعغ ً٘تف اق  ي٠ٝ ؼـ تن ٗئي٘تفh3 ٝ 300 تاضؽ ٗئي٘تف. 

 

 هيلگزدها قطع 9-10-7-1-8

 تايؽ ٛاپيٞست٠ ٓث٠ تف ػ٘ٞؼ ٗئِفؼ١ای ٢ٗاـ ؼاـؼ، تٌي٠ ؼيٞاـ١ا يا ست٢ٛٞا ٓث٠، تيف١ای تف ؼاّ ٠ً ٗٞاـؼی ؼـ 9-10-7-1-8-1

: ٛ٘ايؽ اهٜاع ـا( ب) ٝ( آق) ٗٞاـؼ

 ٗئي٘تف 150 تفاتف ضؽاهْ هالب تا يا ٗستويٖ ُيفايي عّٞ  ٝ ياتٜؽ اؼا٠ٗ ؼاّ ٓث٠ تا تايؽ ٗثثت غ٘طي ٗئِفؼ١ای -الف

. تاضٜؽ ؼاضت٠ ؼيٞاـ١ا يا ست٢ٛٞا ٓث٠، تيف١ای ؼاغْ

 ضٞٛؽ ٢ٗاـ ای ت٠ِٛٞ ؼيٞاـ١ا يا ست٢ٛٞا ٓث٠، تيف١ای ؼـ ؼيِف تػٞـت يا ضؽٟ هالب يا غٖ تايؽ ٜٗلي غ٘طي ٗئِفؼ١ای -ب

    ُفؼؼ تاٗيٚ ؼيٞاـ يا ٝ ستٞٙ ٓث٠، تيف ؼاغٔي تف اق ًاكي ٢ٗاـی عّٞ ٠ً

ُاٟ ًٜسّٞ ضٞؼ، ٢ٗاـ  يا ؼيٞاـ ٜٗت٢ي ٛطٞؼ يا كفاتف اق تٌي٠ ٓث٠ؼـ ٗٞاـؼی ٠ً ؼاّ ؼـ ٓث٠ ٛاپيٞست٠ ت٠ تيف  9-10-7-1-8-2

 .تٞاٛؽ ؼاغْ ؼاّ غٞـت ُيفؼ ًفؼٙ ٗئِفؼ١ای ػ٘ٞؼ تف ايٚ ٓث٠ ٗي

 

های تا تيز  آرهاتورگذاری دال اختصاصييات ئجش 9-10-7-2

تكـُتف اق  𝑓ٓث٠ تا  يف١ایت يآث٠ ٝ  يٞاـ١ایتا ؼ زيـها ؼا٢ٓای تفای ٝ( ٗياٛي تيف١ایتا ) عفك٠ ؼٝ ؼا٢ٓای تفای 9-10-7-2-1

ؼـ پاييٚ ٝ تاالی ؼاّ  5-2-7-10-9تا  2-2-7-10-9ضفش تٜؽ١ای  ٟب ُٞض١٠ای غاـخي ؼا٢ٓا تايؽ آـٗاتٞـ١ای  ؼـ ُٞض٠ يي

 .اضاك٠ ًفؼ

 ٗثثت غ٘طي ِٜٓف ضؽاًثف تاضؽ هاؼـ تايؽ ػفؼ، ٝاضؽ ؼـ ؼاّ تاالی ٝ پاييٚ ؼـ ُٞض٠ آـٗاتٞـ١ای اق ١فيي 9-10-7-2-2

 . ًٜؽ تطْ٘ ـا ؼاّ

 تاالیؼـ ) ُٞض٠ اق ُؿـٛؽٟ هغف تف ػ٘ٞؼ ٗطٞـی ضّٞ ،(Mu) ُٞض٠ آثاـ تؽٓيْ ضفيثؽاـ ِٜٓف ضٞؼ كفؼ تايؽ 9-10-7-2-3

  . ضٞؼ ٗي اػ٘اّ( ؼاّ پاييٚؼـ ) ُٞض٠ اق ُؿـٛؽٟ هغف ٗٞاقی  ٗطٞـی ضّٞ ٝ( ؼاّ

 ئِفؼ١إ يٜػٞـتا يفؼـؽ. ضٞٛؽ ؼاؼٟ هفاـ ؼاّ پاييٚ ؼـ هغف تف ػ٘ٞؼ ٝ ؼاّ تاالی ؼـ هغف ٗٞاقی تايؽ ٗئِفؼ١ا 9-10-7-2-4

  ؼاّ ٝ ت٘ٞاقات اضالع زط٠٘ ١ا ؼـ ُٞض٠ ١ا هفاـ ؼاؼٟ ضٞٛؽ  ييٚتػٞـت ؼٝ ضث٠ٌ ؼـ تاال ٝ پا يؽتا

 .ضٞٛؽ ؼاؼٟ هفاـ تكـُتف، ؼ١ا٠ٛ پٜدٖ يي ضؽاهْ تا تفاتف عٞٓي تا اٗتؽاؼ ١ف ؼـ تايؽ ُٞض٠ آـٗاتٞـ١ای 9-10-7-2-5

fy (MPa) As,min(mm ِٓفؼیٕ ٛٞع
2
) 

 >420 آخؽاـ ِٓفؼیٕ
0.002 Ag 

 ٕیس ای آخؽاـ ِٓفؼیٕ

 ضؽٟ خٞش
420 ≤ 

 ٙیضتفیب

:  ٗوؽاـ

0.0018 × 420
fy

Ag  

0.0014 Ag 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



                        دومجلد  –ائین نامه بتن ایران                                                                                         دال های دو طرفه
 

 

 

 

های تذوى تيز  آرهاتورگذاری دال اختصاصي جشييات 9-10-7-3

-7-10-9ضٞاتظ تٜؽ١ای  8-1-7-10-9ٝاتظ تٜؽ١ای ــ ؼـالٟٝ بـ١ای تػت ٝ هاـزي عؼـ آـٗاتٞـُؿاـی ؼاّ 9-10-7-3-1

   .تايؽ ـػايت ضٞٛؽ ٛيك 8-3-7-10-9تا  3-2

 1-10-9ای ٜٗؽـج ؼـ ضٌْ ـّٝ ٟـؼ ضؽاهْ طـایـا بـِٓـفؼٟـتـفای تؼييٚ ٗطـْ غٖ يـا هغغ ًـفؼٙ ٗي 9-10-7-3-2

   .ـػايت ضٞٛؽ

ُاٟ ٗغاتن آٛس٠  آـٗاتٞـ١ای ٜٗلي كفاتف اق تف تٌي٠ عّٞٛثاضٜؽ،  تفاتف١ای ٗداٝـ ١ٖ  ؼ١ا٠ٛ عّٞؼـ ٗٞاـؼی ٠ً  9-10-7-3-3

  . تايؽ تف ٗثٜای عّٞ ؼ١ا٠ٛ تكـُتف ٗطاسث٠ ضٞؼ ،ٛطاٙ ؼاؼٟ ضؽٟ است 1-10-9ؼـ ضٌْ 

غٖ ًفؼٙ ٗئِفؼ١ای ٗثثت تفای اؼا٠ٗ آ٢ٛا ت٠ ػٜٞاٙ  آـٗاتٞـ ٜٗلي تطفعي ٗداق است ٠ً ؼـ تأٗيٚ ع٢ٓٞای  9-10-7-3-4

  . ؼـخ٠ ؼـٛظف ُفكت٠ ٛطٞؼ 45، قاٝي٠ غٖ تكـُتف اق 1-10-9ضؽاهْ تٞغي٠ ضؽٟ ؼـ ضٌْ 

 ت٠ ؼا٢ٓا اُفٝ  ؛ؼـٛظف ُفكت٠ ضٞٛؽ 1-10-9عّٞ ٗئِفؼ١ا ٛثايؽ ًٞزٌتف اق ٗواؼيف تٞغي٠ ضؽٟ ؼـ ضٌْ  9-10-7-3-5

 ٛظف ؼـ آيؽ،ٗي ؼست ت٠ٗطاسث٠  اق آٛس٠تا  تفاتف ضؽاهْتايؽ  عّٞ ايٚ، ٛٙؽػْ٘ ى یخاٛة تاـ تفاتف ؼـ ٗوإٝ اغٔي اػضایػٜٞاٙ 

  . .ؼضٞ ُفكت٠

تا ٝغ٠ٔ  يا ياتٜؽؼـ ١ف خ٢ت اؼا٠ٗ  يؽتا ی،ؼاغْ ٛٞاـ ستٞٙ ييٚآخؽاـ پا ي٢٘ایس ياآخؽاـ  ئِفؼ١ایٕ ٠٘١ 9-10-7-3-6

 ؼاؼٟ هفاـ 1-10-9ٗغاتن ضٌْ  يؽٝغ٠ٔ ١ا تا. ضٞٛؽ ٝغ٠ٔ Bًالس  یٝغ٠ٔ ًطص ياًاْٗ، ٝغ٠ٔ خٞش ضؽٟ ًاْٗ  يٌيٌٗاٙ

  . ضٞٛؽ

 ٗئِفؼ١ای تٞسي٠ٔ ضؽٟ ٗطؽٝؼ ٛاضي٠ اق تايؽ خ٢ت ١ف ؼـ ستٞٛي ٛٞاـ پاييٚ آخؽاـ سيٖ يا ٗئِفؼ ؼٝ ضؽاهْ 9-10-7-3-7

  . ضٞٛؽ ٢ٗاـ غاـخي ُا٢١ای تٌي٠ ؼـ تايؽ ٝ ٛ٘ايٜؽ ػثٞـ ستٞٙ عٞٓي

 يفاٌٗاٛپؿ 7-3-7-10-9اق ؼاغْ ستٞٙ عثن تٜؽ  ييٚپا ئِفؼ١ایػثٞـ ٕ يي٠ٌخا یتا ًال١ي تفش یؼا٢ٓا ؼـ 9-10-7-3-8

ٝ  يٜؽت٠ ستٞٙ ػثٞـ ٛ٘ا ييتا ضؽ اٌٗاٙ ٛكؼ یاق ؼاغْ ًال١ي تفش يؽؼـ ١ف خ٢ت تا ييٚپا يٖس يا ئِفؼضؽاهْ ؼٝ ٕ يست،ٙ

 ست٢ٛٞای ؼـ. ضٞٛؽ ٝغ٠ٔ Bًالس  یٝغ٠ٔ ًطص ياًاْٗ، ٝغ٠ٔ خٞش ضؽٟ ًاْٗ  يٌيتا ٝغ٠ٔ ٌٗاٙ ياتٞؼٟ  يٞست٠تػٞـت ج

 .ضٞٛؽ ٢ٗاـ تفضي ًال١ي ؼـ تايؽ سي٢٘ا يا ٗئِفؼ١ا غاـخي،
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 ـیت تؽٝٙ ؼٝعفك٠ یؼا٢ٓا ؼـ آخؽاـ یِٓفؼ١ایٕ عّٞ ضؽاهْ 1-10-9 ضٌْ

 

 خاهوتها -تزضي هيلگزدهای 9-10-7-4

.تاضؽ یٗداق ٕ یتفش ئِفؼزٜؽُا٠ٛ ٝ غاٗٞت تست٠ ت٠ ػٜٞاٙ ٕ Uساؼٟ،  U ي٠،پا تي غاٗٞت٢ای اق استلاؼٟ 9-10-7-4-1

   

 . تاضؽ 5-21-9ٗغاتن تا تٜؽ  يؽتا غاٗٞت٢ا ضٌْٝ  ٢ٗاـ 9-10-7-4-2

  .تاضؽ 5-10-9ٗغاتن تا خؽّٝ  يؽآ٢ٛا تا یٝ كاغ٠ٔ ُؿاـ يفیغٞـت استلاؼٟ اق غاٗٞت، ٗطْ هفاـٍ ؼـ 9-10-7-4-3

  

 ُؿاـی كاغ٠ٔ ١ای ٗطؽٝؼيت ٝ غاٗٞت اٝٓيٚ ٗٞهؼيت 5-10-9 خؽّٝ

 اٛؽاقٟ خ٢ت

 ُيفی
 ُيفی اٛؽاقٟ تؼفيق

 كاغ٠ٔ، تيطتفيٚ

(mm )

 ٝخ٠ تف ػ٘ٞؼ

 ستٞٙ

 اٝٓيٚ تا ستٞٙ تف اق كاغ٠ٔ

 غاٗٞت
𝑑

2
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 دار سز -یتزش هيلگزدهای 9-10-7-5

  . ضٞؼ ؼاؼٟ هفاـ ؼاّ غلط٠ تف ػ٘ٞؼ ٠ً است ٗداق ؼاـ سف یتفش يعٕ ُْاستلاؼٟ اق  یغٞـت ؼـ 9-10-7-5-1

: تاضؽ( ج) تا( آق) ٗد٘ٞع ٢ٜٗای ؼاّ ضػاٗت تفاتف ضؽاهْ تايؽ تفضي ٗيع ُْ ٗد٘ٞػ٠ ًٔي اـتلاع 9-10-7-5-1-1

  یكٞهاٙ یغ٘ص ئِفؼ١ایپٞضص تتٚ ٕ -الف

 ٗيع ُْ ٛٞاـی پاي٠ ـٝی تتٚ پٞضص -ب

   ًطص ؼـ غ٘طي ٗئِفؼ هغف ٛػق -ج

 .تاضؽ 6-10-9عثن خؽّٝ  يؽسفپ٢ٚ تا یتفش يعُْ ٕ یٝ كاغ٠ٔ ُؿاـ يفیهفاـٍ ٗطْ 9-10-7-5-1-2

 

 ُؿاـی كاغ٠ٔ ١ای ٗطؽٝؼيت ٝ تفضي ٗيع ُْ ٗٞهؼيت 6-10-9 خؽّٝ

 القٕ ضفط یٍـی اٛؽاقٟ ضفش یٍـی اٛؽاقٟ خ٢ت
 كاغ٠ٔ ضؽاًثف

( ٗتفیّیٕ)

 

 ٝخ٠ تف ػ٘ٞؼ

 ستٞٙ

d ٗٞاـؼ ٠٘١ ١ا ظیٕ ُْ یطیٗص غظ ٙیاّٝ تا ستٞٙ ٝخ٠ كاغ٠ٔ
2  

  یتفش ی١ا ظیُْ ٕ یطیغغٞط ٗص ٙیثاتت ب كاغ٠ٔ

vu:     اُف ≤

𝜙0.5 fc
′ 

3𝑑
4  

vu:    اُف >

𝜙0.5 fc
′ 

𝑑
2  

 ٝخ٠ تا یٗٞاق

 ستٞٙ

 ٙیًتفیٛكؼ یٗداٝـ تف ـٝ ی١ا ظیُْ ٕ ٙیب كاغ٠ٔ

ت٠ ٝخ٠ ستٞٙ   طیٗص
 2d ٗٞاـؼ ٠٘١

 

 دوطزفه  يزچهت سيستوهای 9-10-8

 كليات 9-10-8-1

 تفای ٠ً تاضؽ ٗي كٞهاٛي ؼاّ يي ٝ ٜٗظٖ كٞاغْ تا ١ای تيفز٠ يٌپاـز٠ تفًية ضاْٗ عفك٠ ؼٝ تيفز٠ ساقٟ 9-10-8-1-1

   .ضٞؼ ٗي عفاضي عفك٠ ؼٝ ػٌ٘ٔفؼ

  .تاضؽ ٗتف  ٗئي 100 اق تفًٖ ٛثايؽ ،آٙ عّٞ ؼـ ػ٘وي ـٟ ؼـ يفز٠ت ػفؼ 9-10-8-1-2

  . ٛ٘ايؽ تداٝق آٙتفاتف ػفؼ ضؽاهْ  5/3اق  ٛثايؽ تيفز٠قؼٟ  يفٝٙب هس٘ت ًٔي اـتلاع 9-10-8-1-3

  . ٛ٘ايؽ تداٝق ٗتف ٗئي 750 اق ٛثايؽ ١اتيفز٠ تيٚ آقاؼ كاغ٠ٔ 9-10-8-1-4

   .ًفؼ ياـاغت 5-8-9تفاتف ٗوؽاـ ٗطاسث٠ ضؽٟ ؼـ تٜؽ  1/1 تٞاٙ  یـا ٕ 𝑉𝑐 ٗوؽاـ 9-10-8-1-5

تطْ٘  یُاٟ تفا ي٠تف تي ؼـ ٝ تٞؼٟ پيٞست٠ تايؽ تيفز٠ ١ف ؼـ یتطتاٙ ئِفؼٕ ييضؽاهْ  ی،اٛسدإ ساقٟ ا تفای 9-10-8-1-6

fy  ٢ٗاـ ضٞؼ  .

𝑑 غاٗٞت٢ا تيٚ كاغ٠ٔ
2

 

 ٝخ٠ تا ٗٞاقی

 ستٞٙ

 یػ٘ٞؼ سام يٚب كاغ٠ٔ

غاٗٞت٢ا 
2d 
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ؼاّ ـا  یتا ؼـٛظف ُفكتٚ ت٘فًك تاـ١ا، آكاٗات ٗواٝٗت غ٘ص يؽ١ا تا يفز٠ػ٘ٞؼ تف ت ئِفؼ١ایٗوغغ ٕ سغص 9-10-8-1-7

  . تاضؽ 4-19-9ٗغاتن تٜؽ  یٝ ضفاـت یخ٘غ ضؽٍ ئِفؼ١ایضؽاهْ تفاتف سغص ٕ يؽٝ تا يؽاهٜاع ٛ٘ا

 ت٠ تايؽ ٛ٘ايؽ ٛ٘ي اهٜاع ـا 4-1-8-10-9 تا 1-1-8-10-9 یتٜؽ١ا ی١ا يت٠ً ٗطؽٝؼ عفك٠ ؼٝ تيفز٠ ساقٟ 9-10-8-1-8

   .ضٞؼ عفاضي تيف يا ؼاّ ػٜٞاٙ

 ای ساسه های پزكننذه تا تيزچه های سيستن 9-10-8-2

𝑓cضؽاهْ تفاتف تا  یٗواٝٗت كطاـ  یؼاـا یتٔٞى سلاّ يا یتٔٞى تتٚ یاق پفًٜٜؽٟ ١ا اُف 9-10-8-2-1
١ا استلاؼٟ  ـز٠یؼـ ت ′

   .ضٞٛؽ اػ٘اّ ؼیتا 2-1-2-8-10-9 ٝ 1-1-2-8-10-9 یضٞؼ، تٜؽ١ا

 ١ا ـز٠یت ٙیب آقاؼ كاغ٠ٔ ؼٝاقؼ١ٖ ىی ٙیب ٗوؽاـ ٙیتكـُتف تفاتف ضؽاهْ ؼیتا ١ا پفًٜٜؽٟ یـٝ ؼاّ ضػاٗت 9-10-8-2-1-1

  .تاضؽ ٗتفیّیٕ 40 ٝ

ؼـ ت٘اس تا  ی١اًٜٜؽٟ پف  هائٖ ی١ا خؽاـٟ ٠ً است ٗداق ،یٜٗق یغ٘ص ٗواٝٗت ٝ تفش ٗطاسث٠ یتفا 9-10-8-2-1-2

  .ضٞٛؽ ؼاغْ ٗواٝٗت ٗطاسثات ؼـ ؼیٛثا ًٜٜؽٟ پف ی١اتػص ٟیتن. ضٞٛؽ آٝـؼٟ ضساب ت٠ ١اـز٠یت
  

 ديگز های پزكننذه تا تيزچه های سيستن 9-10-8-3

تفؼاضت استلاؼٟ ضٞؼ، ضػاٗت ؼاّ  هاتْ ١ایهآة اق ياٛثاضٜؽ  1-2-8-10-9ؼـ تغاتن تا تٜؽ  ١ا،ًٜٜؽٟ پف اُف 9-10-8-3-1

.تاضؽ ٗتفٗئي 50 يا  ١اتيفز٠ تيٚ آقاؼ كاغ٠ٔ ؼٝاقؼ١ٖ يي ٗوؽاـ ؼٝ اق يٌي تكـُتفيٚ تا تفاتف ضؽاهْ تايؽ ١اًٜٜؽٟ پف ـٝی

  
  

 “هستقين طزاحي”روش 9 -9-10

گستزه  9-10-9-1

 ٝ( ٝخٞؼ غٞـتؼـ ) ُا٢١ا تٌي٠ تيٚ تيف١ای ؼا٢ٓا، آ٢ٛا ؼـ ٠ً ١ايي سيستٖ تفایا ـ ٗستويٖعفاضي  ـٝش 9-10-9-1-1

  . ًاـ تفؼب تٞاٙ ٗي هائٖ تاـ١ای اثف تطت ،تطٌيْ هات٢ای ٗتؼاٗؽ ؼ١ٜؽ ست٢ٛٞا

ؼـ ١ايي ٜٗاسة تا ١ٖ تفًية ًفؼ ٝ  تٞاٙ تا كفؼ ٛتايح تطٔيْ تاـ١ای هائٖ ٝ تطٔيْ تاـ١ای خاٛثي ـا ٗي 9-10-9-1-2

تٞاٙ تالض٢ای  ؼـغٞـت ػؽٕ استلاؼٟ اق كفضيات ٜٗاسة تفای تفًية ٛتايح تطٔيْ تاـ١ای هائٖ ٝ خاٛثي ٗي. عفاضي ت٠ ًاـ تفؼ

. ٛاضي اق تاـ١ای خاٛثي ـا كوظ ت٠ تيف١ا ٝ ست٢ٛٞا ٝ ؼـغٞـت ػؽٕ ٝخٞؼ تيف١ا ت٠ ٛٞاـ١ای ستٞٛي ٝ ست٢ٛٞا اػ٘اّ ٛ٘ٞؼ
  

 اثثات تطٔيْ تا ٠ً است ٗداق غٞـتي ؼـ 6-2-9-10-9تا  1-2-9-10-9 یتٜؽ١ا ی١ا يتاغتالف اق ٗطؽٝؼ 9-10-9-1-3

 ضفايظ ٝ است ٛياق ٗٞـؼ ٗواٝٗت تا تفاتف ضؽاهْ ٗوغغ ١ف ؼـ عفاضي ٗواٝٗت ضٞؼ، ٗي اهٜاع ١ٜؽسي ساقُاـی ٝ تؼاؼّ ضٞؼ

   ضٞؼ ٗي ـػايت غيك ٗطؽٝؼيت٢ای ضاْٗ تفؼاـی ت٢فٟ

. ضٞٛؽ ٗي ُفكت٠ ٛظف ؼـ ٗساضت ١٘اٙ تا ٗفتؼي ُاٟ تٌي٠ تػٞـت ٜٗظٖ زٜؽضٔؼي يا ای ؼايفٟ ُا٢١ای تٌي٠ 9-10-9-1-4
   

 هستقين طزاحيروش  یها هحذوديت 9-10-9-2

  . سيستٖ ؼاّ تايؽ ؼـ١ف اٗتؽاؼ ضؽاهْ س٠ ؼ١ا٠ٛ پيٞست٠ ؼاضت٠ تاضؽ 9-10-9-2-1

ٛثايؽ تيطتف ضٞٛؽ،  یٕ يفیُا٢١ا ؼـ ١فخ٢ت اٛؽاقٟ ٍ ي٠اق ٗفًك تا ٗفًك تي ١٠ًای ٗتٞآي ؼـ١ف اٗتؽاؼ  ؼ١ا٠ٛ 9-10-9-2-2

  . اق يي سٕٞ ؼ١ا٠ٛ تكـُتف تا يٌؽيِف اغتالف عّٞ ؼاضت٠ تاضٜؽ

تكـُتف اق  ٛثايؽ١ا،  ُاٟ ؼا٢ٓا تايؽ ٗستغئي ضٌْ تاضٜؽ ٝ ٛسثت عّٞ ت٠ ػفؼ آ٢ٛا، ٗطٞـ تا ٗطٞـ تٌي٠ زط٠٘ 9-10-9-2-3

   .تاضؽ 2

 ست٢ٛٞای ٗفًكی غظ تيٚ ٗطٞـ ١ف اق ٗطٞـی تفٝٙ خ٢ت ؼـ ؼ١ا٠ٛ ؼـغؽ 10 اق ٛثايؽ ستٞٙ ٗطٞـی تفٝٙ 9-10-9-2-4

  .ٛ٘ايؽ تداٝق ٗتٞآي
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 ضفية تؽٝٙ قٛؽٟ تاـ. ضٞٛؽ پػص ؼ١ا٠ٛ ًْ ـٝی يٌٜٞاغت تغٞـ ٝ تاضٜؽ ثؤي تاـ تسثة ت٢ٜا تايؽ تاـ١ا ٠٘١ 9-10-9-2-5

  . ٛ٘ايؽ تداٝق ضفية تؽٝٙ ٗفؼٟ تاـ تفاتف ؼٝ اق ٛثايؽ

ٛسثت سػتي تيف١ا ؼـ ؼٝ اٗتؽاؼ ػ٘ٞؼ تف١ٖ تايؽ  ،ـٝی تيف١ايي تٌي٠ ؼاـٛؽ تفز٢اـ عفف  ١فؼـ ؼا٢ٓايي ٠ً ؼـ  9-10-9-2-6

. غؽم ًٜؽ 3-10-9ؼـ ـاتغ٠ 
  

روش طزاحي   9-10-9-3

ـؼيق ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ا، ؼـ اٗتؽاؼ عٞٓي ٝ ػفضي ١ف ساقٟ ٗتطٌْ اق تؼؽاؼی هاب ػ٘ٞؼ تف١ٖ ؼـ اٗتؽاؼ  9-10-9-3-1

  . ضٞؼ ساغت٘اٙ ؼـ ٛظف ُفكت٠ ٗي

ٜٗلي  ضفيثؽاـٗثثت ٝ ٗتٞسظ ِٜٓف١ای غ٘طي  ضفيثؽاـغ٘طي  ١ایٗد٘ٞع هؽـ ٗغٔن ضؽاًثف ِٜٓف 9-10-9-3-2

.ضٞؼ تؼييٚ ٗي 6-9-10-9ضٞؼ، تف عثن تٜؽ  استاتيٌي ٛاٗيؽٟ ٗي ضفيثؽاـ١ا ؼـ ١ف ؼ١ا٠ٛ اق هاب، ٠ً ِٜٓف غ٘طي  ُاٟ تٌي٠
   

تيٚ ِٜٓف١ای غ٘طي  7-9-10-9استاتيٌي ت٠ ؼست آٗؽٟ ؼـ ١ف ؼ١ا٠ٛ ٗغاتن تٜؽ  ضفيثؽاـِٜٓف غ٘طي  9-10-9-3-3

   .ضٞؼ ١ا ؼـ ٛٞاـ پٞضطي توسيٖ ٗي ُاٟ ٜٗلي تٌي٠ يثؽاـٗثثت ٝسظ ؼ١ا٠ٛ ٝ ِٜٓف١ای غ٘طي ضف ضفيثؽاـ

ضٞؼ ٝ  ٗي ٝقيغتيٚ تيف ٝ ؼا٢ٓا ت  12-9-10-9ٗثثت ٝ ٜٗلي ٛٞاـ پٞضطي ٗغاتن تٜؽ  ضفيثؽاـِٜٓف غ٘طي  9-10-9-3-4

. عفاضي تيف ٝ ؼا٢ٓا تفای آٙ ِٜٓف١ا غٞا١ؽ تٞؼ

تؼييٚ  14-9-10-9تٜؽُا١ي تا استلاؼٟ اق ضٞاتظ  ؼـ ست٢ٛٞا ٝ ؼيٞاـ١ای تٌي٠ يثؽاـِٜٓف١ای غ٘طي ضف 9-10-9-3-5

 . ضٞٛؽ ٗي

  ضٞٛؽ يٚ ٗيتؼي 15-9-10-١9ای تفضي ؼـ تيف١ا ٝ ؼا٢ٓا تا استلاؼٟ اقضٞاتظ تٜؽ   تالش 9-10-9-3-6
  

تارگذاری هتناوب  9-10-9-4

زٜاٛس٠ ٛطٟٞ هفاـ ُفكتٚ تاـ١ای قٛؽٟ ًاٗال ـٝضٚ تاضؽ، هاب تايؽ تفای ايٚ ٝضؼيت تاـُؿاـی تطٔيْ ٝ عفاضي  9-10-9-4-1

. ضٞؼ

ٝٓي ٗوؽاـ تاـ قٛؽٟ اق س٠ ز٢اـٕ تاـ ٗفؼٟ ً٘تف تاضؽ  ،زٜاٛس٠ ٛطٟٞ هفاـ ُفكتٚ تاـ١ای قٛؽٟ ًاٗال ـٝضٚ ٛثاضؽ 9-10-9-4-2

١ا ١٘كٗاٙ تاـُؿاـی ضٞٛؽ، هاب تايؽ تفای تاـ قٛؽٟ ٢ٛايي  يا ؼـغٞـتي ٠ً ٗا١يت تاـ١ای قٛؽٟ زٜاٙ تاضؽ ٠ً ت٘إ ؼ١ا٠ٛ

  . ١ا تطٔيْ ٝ عفاضي ضٞؼ ١٘كٗاٙ ـٝی ت٘إ ؼ١ا٠ٛ

تفهفاـ ٛثاضؽ، تاـُؿاـی ٗتٜاٝب ـٝی  2-4-9-10-9ٝ  1-4-9-10-9ؼـ غٞـتي ٠ً ١يسي اق ضفايظ تٜؽ١ای  9-10-9-4-3

١ای ٗداٝـ  ؼـايٚ غٞـت تفای تؼييٚ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٗثثت ؼـ يي ؼ١ا٠ٛ تايؽ آٙ ؼ١ا٠ٛ ٝ ؼ١ا٠ٛ. ١ا آكاٗي است ؼ١ا٠ٛ

١٘سٜيٚ تفای تؼييٚ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ـٝی . قٛؽٟ ٢ٛايي تاـُؿاـی ًفؼ ـابز٢اـٕ  تؼؽی ـا ت٠ عٞـ يي ؼـٗياٙ تا س٠

. ز٢اـٕ تاـ قٛؽٟ ٢ٛايي تاـُؿاـی ًفؼ ُاٟ ـا تا س٠ ١ای ٗداٝـ آٙ تٌي٠ ُاٟ تايؽ ؼ١ا٠ٛ يي تٌي٠

ؼ ضؽٟ ؼـ ِٜٓف١ای غ٘طي ٗٞـؼ استلاؼٟ ؼـ عفاضي هغؼات ؼـ ١ير ضآت ٛثايؽ ً٘تف اق ِٜٓف١ای غ٘طي ايدا 9-10-9-4-4

  . ١ا تاضٜؽ هاب، تطت اثف تاـ١ای قٛؽٟ ٢ٛايي ـٝی ت٘إ ؼ١ا٠ٛ
   

  يزهات ینسثت سخت 9-10-9-5

تيف١ا ؼـ ؼٝ   ٛسثت سػتي تايؽُا١ي ػٌ٘ٔفؼ يٌپاـز٠ ؼاـٛؽ،  ؼا٢ٓايي ٠ً ؼـ ز٢اـ س٘ت تا تيف١ای تٌي٠ ؼـ 9-10-9-5-1

 :اٗتؽاؼ ػ٘ٞؼ تف١ٖ، ؼـ ـاتغ٠ قيف غؽم ًٜؽ

(9-10-3 )0.2 ≤
α𝑓1𝑙2

2

α𝑓2𝑙1
2 ≤ 5.0 

٠ً α𝑓1 ٝ α𝑓2 ضٞٛؽ یٕ ٗطاسث٠ ـیق ـاتغ٠ ٠ٓیتٞس :

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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(9-10-4 )α𝑓 =
Ecb Ib

Ecs Is
 

   .ؼاؼ اٛدإ ؼهيوتفی تطٔيْ تايؽ غ٘طي ِٜٓف١ای تٞقيغ تفای ٛثاضؽ، غاؼم كٞم ـاتغ٠ زٜا٠ٌٛ ؼا٢ٓا ايٚ ؼـ

تاضٜؽ، ؼـ ؼ١ا٠ٛ ( تفاًت) ٛطي١ٚ٘ای غاـخي ٠ً ؼاـای سفستٞٙ يا  ُاٟ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ؼـ تٌي٠ 9-10-9-5-2

اق تف ( تفاًت) ٛطي٘ٚت٠ كاغ٠ٔ ٛػق تػٞيف اكوي سفستٞٙ يا  ضؽاًثف٠ً  استػ٘ٞؼ تف ٓث٠ ؼاّ، تفاتف ِٜٓف غ٘طي ٗوغؼي 

 . تاضؽ هفاـؼاضت٠ یُاٟ آ٘اٙ تٌي٠

ؼـ ؼ١ا٠ٛ ػ٘ٞؼ تف ٓث٠ ( تفاًت) ٛطي٘ٚسفستٞٙ يا  تؽ١ٙٝای غاـخي  ُاٟ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ؼـ تٌي٠ 9-10-9-5-3

   .تاضؽ ٗي ُا١ي تٌي٠ آ٘اٙ تف ؼـؼاّ، تفاتف ِٜٓف غ٘طي 

ِٜٓف١ای   تٞاٙ ٗد٘ٞع هؽـ ٗغٔن تـاضؽ، ٗي 2-9-10-9 تٜؽٗطـؽٝؼيت٢ای  ضاْٗ یزٜـاٛس٠ سيستٖ ؼآـ 9-10-9-5-4

ًا١ص ؼاؼ ٝ  11-10-9غ٘طي ٗثثت ٝ ٗتٞسظ ِٜٓف١ای غ٘طي ٜٗلي ؼـ ١ف ؼ١ا٠ٛ اق هاب ـا تا ٗوؽاـ اـاي٠ ضؽٟ ؼـ ـاتغ٠ 

. ٗواؼيف ِٜٓف١ای غ٘طي ٗثثت ٝ ٜٗلي ـا ت٠ تٜاسة اغالش ًفؼ

   

استاتيکي در هز دهانه   ضزيثذارلنگز خوطي  9-10-9-6

ٗد٘ٞع هؽـ ٗغٔن . ٗطاسث٠ ضٞؼ یٛٞاـ پٞضص يي یتفا يؽ١ف ؼ١ا٠ٛ تا تفای (Mo) ًٔي ضفيثؽاـ استاتيٌي ِٜٓف 9-10-9-6-1

Mu تا تاضؽ تفاتف ضؽاهْ تايؽ خ٢ت ١ف ؼـ ٜٗلي ٗتٞسظ ٝ ٗثثت :

(9-10-5 )
8

llw
M

2

1n2u
o  

يا ( تفاًت) ١ا ٛطي٘ٚكاغ٠ٔ تف تا تف ؼاغٔي ست٢ٛٞا، سفست٢ٛٞا،  11-10-9ؼـ ـاتغ٠ ( nl1)عّٞ آقاؼ ؼ١ا٠ٛ  9-10-9-6-2

165.0ؼـ١ف ضاّ ٛثايؽ ًٞزٌتف اق  nl1ٗوؽاـ . ُا١ي است ؼيٞاـ١ای تٌي٠ l ١ا  ُاٟ ؼـغٞـتي٠ٌ تٌي٠. ؼـ ٗطاسثات ٜٗظٞـ ضٞؼ

تٞاٙ يي ٗوغغ ٗفتغ ضٌْ تا ١٘اٙ ٗساضت ٜٗظٞـ ًفؼ ٝ  ؼاـای ٗوغؼي ت٠ ضٌْ ؼايفٟ يا زٜؽضٔؼي ٜٗظٖ تاضٜؽ، تفای آ٢ٛا ٗي

nl1 ـا تا تف ايٚ ٗوغغ كفضي ؼـٛظف ُفكت   

 تفاتف تايؽ l2ًٜؽ،  ييفُا٢١ا تؾ ي٠تي یزط٠٘ ١ا ؼـ ١ف عفف غظ ٗفًك یاُف ؼ١ا٠ٛ ػفؼ ،11-10-9ـاتغ٠  ؼـ 9-10-9-6-3

   .ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ ٗداٝـ ػفضي ١ای ؼ١ا٠ٛ ٗياِٛيٚ تا

 یٓث٠ ؼاّ ؼـ ٛظف ُفكت٠ ضٞؼ، كاغ٠ٔ اق ٓث٠ تا غظ ٗفًك يي یاُف ؼ١ا٠ٛ ٗداٝـ ٝ ٗٞاق ،11-10-9ـاتغ٠  ؼـ 9-10-9-6-4

. ضٞؼ l2  يِكيٚخا يؽزط٠٘ تا

 
   

  يکياستات يثذارضز یكل لنگزها يعتوس 9-10-9-7

:  ضٞؼ يغتٞق يفق غٞـت ت٠ تايؽ (Mo) يٌياستات يثؽاـِٜٓف ضف ياٛيٕ یؼ١ا٠ٛ ١ا ؼـ 9-10-9-7-1

 oM65.0ُاٟ  ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ١ف تٌي٠ – الف

  oM35.0ِٜٓف غ٘طي ٗثثت ٝسظ ؼ١ا٠ٛ – ب

 ضٞؼ تٞقيغ 7 -10-9ٗغاتن خؽّٝ  تايؽ (Mo) يٌياستات يثؽاـِٜٓف ضف یًٜاـ یؼ١ا٠ٛ ١ا ؼـ 9-10-9-7-2

 

 یاستاتيٌي ؼـ ؼ١ا٠ٛ ًٜاـ ضفيثؽاـِٜٓف غ٘طي  ٝقيغت 7-10-9 خؽّٝ

 

غ٘طي ِٜٓف  

 ُا١ي تٌي٠ ضفايظ

تػت ؼاّ  تا ؼاّ 

  تيف

 ُاٟ تٌي٠

  ًٜاـی
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، 2-6-9-10-9ٗغاتن تا تؼفيق تٜؽ  2-7-9-10-9ٝ  1-7-9-10-9ٜٗلي تٜؽ١ای  ضفيثؽاـِٜٓف١ای غ٘طي  9-10-9-7-3

   .ضٞٛؽ ١ا ٗطسٞب ٗي ُاٟ ؼـ تف تٌي٠ ضفيثؽاـِٜٓف١ای غ٘طي 

 ؛ُاٟ عفاضي ضٞٛؽ ١ای ٗياٛي تايؽ تفای تكـُتفيٚ ِٜٓف غ٘طي ٗٞخٞؼ ؼـ ؼٝ س٘ت تٌي٠ ُاٟ ٗواعغ ٗداٝـ تٌي٠ 9-10-9-7-4

   .ضٞؼ تٞقيغ ٗداٝـ آ٘ا٢ٛای سػتي تا ٗغاتن ٛاٗتؼاؼّ ِٜٓف تطٔيْ اٛدإ تا آ٠ٌٛ ِٗف

ُاٟ ًٜاـی  ١ای ؼاّ تايؽ تفای ِٜٓف پيسطي تفاتف تا ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي س٢ٖ ؼاّ ؼـ تٌي٠ تيف١ای ٓث٠ يا ٓث٠ 9-10-9-7-5

   .عفاضي ضٞٛؽ

 هثثت و هنفي ضزيثذارلنگزهای خوطي  يعتوس 9-10-9-8 

تفاساس آٛس٠ ٠ً ؼـ كػْ ؼ١ٖ ُلت٠ ضؽٟ است، ؼـٗٞـؼ سيست٢٘ای  ضفيثؽاـتاق پػص ِٜٓف١ای غ٘طي  9-10-9-8-1

ٗثثت ٝ ٜٗلي ؼـ يي ؼ١ا٠ٛ ـا  ضفيثؽاـاٗا ِٜٓف١ای غ٘طي . ضٞٛؽ، ٗؼتثف ٛيست ؼا٢ٓايي ٠ً تا ـٝش ٗستويٖ عفاضي ٗي

ِٜٓف  ؼـ سايف ِٜٓف١ای غ٘طي ؼـٛظف ُفكت٠ ضٞؼ ٝ تٞاٙ تا ضؽ ؼٟ ؼـغؽ ًٖ يا قياؼ ًفؼ ٗطفٝط تف آ٠ٌٛ تأثيف ٗتواتْ آٙ ٗي

-10-9ٗؼاؼ٠ٓ  ي٠ٔؼـ خ٢ت ٗٞـؼ ٛظف ضؽاهْ تفاتف تا ٗوؽاـ ٗطاسث٠ ضؽٟ تٞس( Mo)زط٠٘  يي یتفا یًْ يثؽاـضف يٌياستات

   .تاضؽ 11
 

  نوار پوضطي در ضزيثذارخوطي  هایلنگز 9-10-9-9

ٗياٛي، ؼـ ٛٞاـ پٞضطي ٝ ؼـ ٛٞاـ١ای ستٞٛي ٝ ٗياٛي، تفاتف تا ِٜٓف  ٢١ایُا تٌي٠ؼاًثـف ِٜٓـف غ٘طي ٜٗلي ؼـ ش 9-10-9-9-1

كاغ٠ٔ ٗطٞـ ستٞٙ اق ايٚ تف ؼـ١ف ضاّ ٛثايؽ تكـُتف اق . غ٘طي ؼـ ٗوغغ ُؿـٛؽٟ اق تف ستٞٙ است
1175.0  ؼـٛظف ُفكت٠ ،

   .ضٞؼ

تاضٜؽ، ؼـ ؼ١ا٠ٛ ( تفاًت) ٛطي١ٚ٘ای غاـخي ٠ً ؼاـای سفستٞٙ يا  ُاٟ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ؼـ تٌي٠ 9-10-9-9-2

اق تف آ٘اٙ ( تفاًت) ٛطي٘ٚػ٘ٞؼ تف ٓث٠ ؼاّ، تفاتف ِٜٓف غ٘طي ؼـ ٗوغؼي ضؽاًثف ت٠ كاغ٠ٔ ٛػق تػٞيف اكوي سفستٞٙ يا 

  . است یُاٟ تٌي٠

ؼـ ؼ١ا٠ٛ ػ٘ٞؼ تف ٓث٠ ( تفاًت) ٛطي٘ٚسفستٞٙ يا  تؽ١ٙٝای غاـخي  ُاٟ ضؽاًثف ِٜٓف غ٘طي ٜٗلي ؼـ تٌي٠ 9-10-9-9-3

   .تاضؽ ٗي ُا١ي تٌي٠ آ٘اٙ تف ؼـؼاّ، تفاتف ِٜٓف غ٘طي 

تٞاٙ يي ٗوغغ  ُاٟ ؼاـای ٗوغؼي تـ٠ ضٌْ ؼايفٟ يا زٜؽضٔؼي ٜٗظٖ تاضؽ، تفای آٙ ٗي ؼـ غـٞـتيٌـ٠ تٌيـ٠ 9-10-9-9-4

   .ُاٟ ـا تف ايٚ ٗفتغ ؼـٛظف ُفكت ٗفتغ ضٌْ تا ١٘اٙ ٗساضت ٜٗظٞـ ًفؼ ٝ تف تٌي٠

ٓث٠ تيف تؽٝٙ  تيف تا 

 ٓث٠

يٌپاـذ

ٟ 

 ًاٗالً

 ُيفؼاـ

ساؼ

ٟ  

 ُاٟ تٌي٠ ؼـ ٜٗلي

 ٗياٛي
70/0 70/0 70/0 65/0 

75/

0 

 ٝسظ ؼـ ٗثثت

  ؼ١ا٠ٛ
52/0 50/0 57/0 35/0 

63/

0 

 ُاٟ تٌي٠ ؼـ ٜٗلي

  ًٜاـی
26/0 30/0 16/0 65/0 0 

ى نظر خواهى
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ـا ؼـ ٗٞـؼ ًاـتفؼ ـٝش عفاضي ٗستويٖ ؼاضت٠  1-10-10-9زٜـاٛس٠ سيستٖ ؼآـي ٗطـؽٝؼيت٢ای هس٘ت  9-10-9-9-5

ِٜٓف١ای غ٘طي ٗثثت ٝ ٗتٞسظ ِٜٓف١ای غ٘طي ٜٗلي ؼـ ١ف ؼ١ا٠ٛ اق هاب ٗؼاؼّ ـا تا   تٞاٙ ٗد٘ٞع هؽـ ٗغٔن تـاضؽ، ٗي

  .ًا١ص ؼاؼ ٝ ٗواؼيف ِٜٓف١ای غ٘طي ٗثثت ٝ ٜٗلي ـا ت٠ تٜاسة اغالش ًفؼ 5-10-9ٗوؽاـ اـاي٠ ضؽٟ ؼـ ـاتغ٠ 
 

در نوار پوضطي ريثذارضلنگزهای خوطي  توسيع 9-10-9-10

تـٞاٙ ٗغـاتـن تـا ضـٞاتـظ تٜـؽ١ـای  ٗطـاسثـاتـي ؼـ ٛـٞاـ پـٞضـطـي ـا ٗـي ضفيثؽاـِٜٓـف١ـای غـ٘طـي  9-10-9-10-1

-ايٚ ضٞاتظ ؼـٗٞـؼ ؼاّ. تيٚ ٛٞاـ ستٞٛي ٝ ٛٞاـ ٗياٛي ٝ سپس تيٚ تيف ٝ ؼاّ توسيٖ ًفؼ 9-10-9-11-2ٝ  9-10-9-11-1

١ای  ضٞٛؽ ٠ً ٛسثت سػتي ُا١ي ػٌ٘ٔفؼ يٌپاـز٠ ؼاـٛؽ، ؼـغٞـتي ت٠ ًاـ تفؼٟ ٗي ١ايي ٠ً ؼـ ز٢اـ س٘ت تا تيف١ای تٌي٠

 تايؽ غ٘طي ِٜٓف١ای توسيٖ تفای يٜػٞـت،ا يفغؽم ًٜؽ ؼـ ؽ 4-10-9ٝ  3-10-9تيف١ا ؼـ ؼٝ اٗتؽاؼ ػ٘ٞؼ تف١ٖ، ؼـ ـاتغ٠ 

   .ؼاؼ اٛدإ ؼهيوتفی تطٔيْ

 

 ستوني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-9-11

. ٛ٘ايؽ تطْ٘ 8-10-9 خؽّٝ تا ٗغاتن ـا ؼاغٔي ٜٗلي Mu اق تػطي تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ 9-10-9-11-1

 ستٞٛي ٛٞاـ ؼـ ؼاغٔي ٜٗلي Mu قا تػطي 8-10-9 خؽّٝ

α𝑓1
𝑙2
𝑙1

 

𝑙2
𝑙1

 

5/0 0/1 0/2 

0 75/0 75/0 75/0 

≥ 1 90/0 75/0 45/0 

 .ضٞؼ اٛدإ ضؽٟ ؼاؼٟ ٛطاٙ ٗواؼيف تيٚ تايؽ غغي ؼـٝٛياتي: ياؼؼاضت

 

. ٛ٘ايؽ تطْ٘ 9-10-9 خؽّٝ تا ٗغاتن ـا غاـخي ٜٗلي Mu اق تػطي تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ 9-10-9-11-2

 

 ستٞٛي ٛٞاـ ؼـ غاـخي ٜٗلي Mu قا تػطي 9-10-9 خؽّٝ

α𝑓1
𝑙2
𝑙1

 βt  

𝑙2
𝑙1

 

5/0 0/1 0/2 

0 
0 0/1 0/1 0/1 

≥ 5/2  75/0 75/0 75/0 

≥ 1 
0 0/1 0/1 0/1 

≥ 5/2  90/0 75/0 45/0 

 

 7-10-9 ـاتغ٠ تفعثن C ٝ 6-10-9 ـاتغ٠ اق استلاؼٟ تا 𝛽𝑡. ضٞؼ اٛدإ خؽّٝ ٗواؼيف تيٚ تايؽ غغي ؼـٝٛياتي: ياؼؼاضت

 .ضٞؼ یٕ ٗطاسث٠

(9-10-6 )
βt =

𝐸cb𝐶

2𝐸cs 𝐼s
 

(9-10-7 ) 
𝐶 =   1 − 0.63

𝑥

𝑦
 
𝑥3𝑦

3
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 ؼـ ٠ً ١٘اٛغٞـ ٗوغغ توسيٖ تا تٞاٙ ٗي ـا( 7-10-9) ـاتغ٠ اق C ثاتت ٗوؽاـٗطاسث٠  ،L يا T ٗواعغ تفای 9-10-9-11-3

ؼـ . ضٞؼ ٗطاسث٠ تػص ١ف اق  C ٗواؼيف خ٘غ ٝ ًفؼ توسيٖ ٗدكا ٗستغئي تػط٢ای ت٠ است، ضؽٟ ػٜٞاٙ 2-5-10-10-9 تٜؽ

 .ت٠ تفتية ػفؼ ٝ عّٞ ١ف ٗستغيْ است x  ٝy( 7-10-9)ـاتغ٠ 

 قيغتٞ 𝑙2 عّٞ ؼـ يٌٜٞاغت تػٞـت تايؽ ٜٗلي Mu تاضؽ، 0.75𝑙2 تا تفاتف ضؽاهْ ؼيٞاـ يا ستٞٙ ػفؼ اُف 9-10-9-11-4

  . ضٞؼ

 .ٛ٘ايؽ تطْ٘ 10-10-9 خؽّٝ تا ٗغاتن ـا ٗثثت Mu اق تػطي تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ 9-10-9-11-5

 

 

 

 

 .ضٞؼ اٛدإ ضؽٟ ؼاؼٟ ٛطاٙ ٗواؼيف تيٚ تايؽ غغي ياتي ؼـٝٙ: ياؼؼاضت

 تيف١ا تٞسي٠ٔ ٠ً ستٞٛي ٛٞاـ ِٜٓف١ای تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ١ای ؼاّ تػص ُا٢١ا، تٌي٠ تيٚ تيف١ايي تا ؼا٢ٓای تفای 9-10-9-11-6

 .ٛ٘ايؽ تطْ٘ ـا ضٞؼ ٛ٘ي تطْ٘

 تيزها در ضزيثذار لنگزهای  9-10-9-12

 .ٛ٘ايٜؽ تطْ٘ 11-10-9 خؽّٝ تا ٗغاتن ـا ستٞٛي ٛٞاـ Mu اق تػطي تايؽ ُا٢١ا تٌي٠ تيٚ تيف١ای 9-10-9-12-1

 

 تيف١ا ؼـ ستٞٛي ٛٞاـ  Mu قا تػطي 11-10-9 خؽّٝ

 
 

 
 

 

   .ضٞؼ اٛدإ ضؽٟ ؼاؼٟ ٛطاٙ ٗواؼيف تيٚ تايؽ غغي ؼـٝٛياتي: ياؼؼاضت

 تاـ١ای تٞسظ ضؽٟ ايداؼ ِٜٓف١ای تايؽ تيف١ا ،1-12-9-10-9 تٜؽ تا ٗغاتن ضؽٟ ٗطاسث٠ ِٜٓف١ای تف ػالٟٝ 9-10-9-12-2

 .ٛ٘ايٜؽ تطْ٘ ٛيك ـا ؼاّ پاييٚ ٝ تاال تيف قؼُي تيفٝٙ ٝقٙ ضاْٗ ضٞٛؽ، ٗي اػ٘اّ تيف١ا تف ٗستوي٘اً ٠ً ضفيثؽاـی
  

 هياني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-9-13

 ٛػق ت٠ تٜاسة ت٠ تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ١ای تٞسي٠ٔ ٛطؽٟ تطْ٘ ٗثثت ٝ ٜٗلي ضفيثؽاـ ِٜٓف١ای اق تػص آٙ 9-10-9-13-1

   . ضٞؼ ؼاؼٟ اغتػاظ ٗتٜاظف ٗياٛي ٛٞاـ١ای

 .ٛ٘ايؽ تطْ٘ ـا غٞؼ ستٞٛي ٛٞاـ ٛػق ؼٝ ت٠ ضؽٟ ؼاؼٟ اغتػاظ ِٜٓف١ای ٗد٘ٞع تايؽ ٗياٛي ٛٞاـ ١ف 9-10-9-13-2
  

 ٛٞاـ ٛػق ت٠ ضؽٟ ؼاؼٟ اغتػاظ ِٜٓف تفاتف ؼٝ تايؽ ؼيٞاـ تف ٗتٌي ٓث٠ يي ٗٞاقی ٝ ٗداٝـ ٗياٛي ٛٞاـ يي 9-10-9-13-3

 .ٛ٘ايؽ تطْ٘ ـا ؼاغٔي ُا٢١ای تٌي٠ ـؼيق اٝٓيٚ ت٠ ٗفتٞط ٗياٛي

   

لنگز خوطي در ستونها و ديوارها   9-10-9-14

 ستٞٛي ٛٞاـ ؼـ ٗثثتMu قا تػطي 10-10-9 خؽّٝ

α𝑓1
𝑙2
𝑙1

 

𝑙2
𝑙1
  

5/0 0/1 0/2 

0 60/0 60/0 60/0 

1≤ 90/0 75/0 45/0 

α𝑓1
𝑙2
𝑙1

 توسيع ضزية 

0 0 

1≤ 85/0 
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 تاـ١ای تٞسي٠ٔ ضؽٟ ايداؼ ِٜٓف١ای تايؽ ؼاّ، سيستٖ تا يٌپاـز٠ تػٞـت ضؽٟ ساغت٠ ؼيٞاـ١ای ٝ ست٢ٛٞا 9-10-9-14-1

  . ٛ٘ايٜؽ تطْ٘ ـا ؼاّ سيستٖ تف ضفيثؽاـ

ٛٞاـ پٞضطي ؼـ  ضفيثؽاـؼ١ٜؽ تايؽ تفای ِٜٓف غ٘طي  ُاٟ غاـخي ـا تطٌيْ ٗي ست٢ٛٞا ٝ ؼيٞاـ١ايي ٠ً تٌي٠ 9-10-9-14-2

١ای غ٘طي ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ا ؼـ تاال ٝ  سػتي ايٚ ِٜٓف١ا ت٠ ٛسثت. عفاضي ضٞٛؽ 2-7-9-10-9ضاغْ اق تٜؽ  ،ُاٟ ايٚ تٌي٠

  . ضٞٛؽ پاييٚ عثو٠ توسيٖ ٗي

-10-9ٗطاسث٠ ضؽٟ تا ـاتغ٠  يثؽاـِٜٓف ضف يؽؼاّ تا ييٚتاال ٝ پا يٞاـ١ایؼ ياست٢ٛٞا  ی،ُاٟ ؼاغْ ي٠تي يي ؼـ 9-10-9-14-3

.  يؽتؽست آ یًْ يْتطْ يي يد٠اق ٛت ي٠ٌِٜٗف ا يٜؽ؛آ٢ٛا ـا تطْ٘ ٛ٘ا یسػت يٖت٠ ٛسثت ٗستن 8

(9-10-8 )𝑀sc = 0.07  𝑞𝐷𝑢 + 0.5𝑞𝐿𝑢 𝑙2ln
2

− 𝑞𝐷𝑢
′ 𝑙2
′ (𝑙n

′ )2  
 

٠ً 𝑞𝐷𝑢
′، 𝑙2

′   ٝ𝑙n
  .  تاضٜؽ یٗفتٞط ت٠ ؼ١ا٠ٛ ًٞتا١تف ٕ ′

 0.3Moً٘تف اق  يؽٛثا ياتؽ، یاٛتواّ ٕ 3-2-4-6-10-9ؼاّ ٝ ستٞٙ ٓث٠ ٗغاتن تا تٜؽ  ي٠ًٚ ب یتاـ ثوْ ِٜٓف 9-10-9-14-4

   .تاضؽ

  دال – تيز سيستوهای در ضزيثذار تزضي تالش 9-10-9-15

 ضٞٛؽ تؼييٚ 1-15-9-10-9 تٜؽ ضٞاتظ عثن تايؽ ؼاّ -تيف سيست٢٘ای ؼـ تيف١ا ؼـ ٝ ؼا٢ٓا ؼـ تفضي ١ای تالش
  

دال   -در سيستوهای تيز ضزيثذاری شرـالش بـت 9-10-9-15-1

 ١ایٛاضي اق تاـی  12-10-9خؽّٝٗغاتن تا  ٝاق تفش  تػطيُا٢١ا تايؽ تفای  ي٠تي يٚتيف١ای ٗستوف ب 9-10-9-15-1-1

 .عفاضي ضٞٛؽ 2 -10-9تا ضٌْ  ٗغاتن تاـُيف سغصٝ  يثؽاـضف

 

. ضٞؼ یٕ تطْ٘ يف٠ً تٞسظ ت تفضياق  هس٘تي 12-10-9 خؽّٝ
 

 

 

 

 

تٞقيغ ضفية  
121 / llf  

0 0 

≥1 1 
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 یؼاغْ یـ١ایت تفش ٗطاسث٠ یتفا ـیتاـٍ سغص 2-10-9 ضٌْ

ضؽاهْ ٗساٝی تا يي تاضؽ تايؽ تفای تفش ٛاضي اق تاـی عفاضي ضٞٛؽ ٠ً ؼـ  f1l2/l1 αٛسثتتيف١ايي ٠ً ؼـ آ٢ٛا  9-10-9-15-1-2

ت٠ ػثاـت  ؛ضٞؼ ١ای عفكيٚ ت٠ ؼا٢ٓا ٝاـؼ ٗي ١ای ؼا٢ٓای عفكيٚ تيف ٝ ٗطٞـ١ای زط٠٘ ؼـخ٠ ـسٖ ضؽٟ اق ُٞض٠ 45ٗطؽٝؼٟ غغٞط ٗٞـب 

 .ضٞؼ ٗثٔثي ضاغْ ٗي -تف ١٘اٙ تاـی ٠ً اق تٞقيغ ؾٝقٛو٠ ساؼٟ

-10-9تٜؽ  اقًٞزٌتف اق يي است تايؽ تفای تفش ٛاضي اق تاـی عفاضي ضٞٛؽ ٠ً  f1l2/l1 αتيف١ايي ٠ً ؼـ آ٢ٛا ٛسثت 9-10-9-15-1-3

. ضفب ضؽٟ اٛؽ f1l2/l1 α يةتؽست آٗؽٟ ٝ ؼـ ضف 9-15-1-2

ـا ٠ً ٗستوي٘اً ـٝی آ٢ٛا ٝاـؼ  يثؽاـضفؼـ عفاضي تيف١ا تايؽ ػالٟٝ تف تفش ٜٗتوْ ضؽٟ اق ؼا٢ٓا، تفش ٛاضي اق تاـ١ای  9-10-9-15-1-4

  . ١ٖ ٜٗظٞـ ُفؼؼ ؼاّ پاييٚ ٝ تاال تيف قؼُي تيفٝٙ ٝقٙ ضاْٗ ،ضٞٛؽ

ٗواٝٗت تفضي ؼاّ ؼـ عّٞ ٗفق ٗطتفى تا تيف تايؽ زٜاٙ تاضؽ ٠ً ؼاّ تتٞاٛؽ تفش ٜٗتوْ ضؽٟ اق ؼاّ ت٠ تيف، ٗٞضٞع  9-10-9-15-1-5

  . ـا تطْ٘ ًٜؽ 3-1-15-9-10-9ٝ  2-1-15-9-10-9تٜؽ١ای 

   .ضٞؼ ٕ تؼييٚ ٗيضتٗواٝٗت تفضي ؼاّ ٗغاتن كػْ ٟ 9-10-9-15-1-6

 

” قاب هعادل“ روش  9-10-10

گستزه  9-10-10-1

. ًاـ تفؼب تاضٜؽ، 1-1-9-10-٠ً9 ٗغاتن تٜؽ  يي١ا يستٖس یتٞاٙ تفا ٗيا ـعفاضي هاب ٗؼاؼّ  ـٝش 9-10-9-1-1 

 يتٝ ـػا 2-1-9-10-9تٜؽ  ٗغاتنتٞاٙ ٛتايح تطٔيْ تاـ١ای هائٖ ٝ تطٔيْ تاـ١ای خاٛثي ـا  یٗؼاؼّ ٕ یهات٢ا تفای 9-10-9-1-2

   .ٛ٘ٞؼ اػ٘اّ 3-1-9-10-9ٗفتٞط ٗغاتن تٜؽ  ی١ا يتٗطؽٝؼ

روش طزاحي   9-10-10-2

-10-١9ای ٜٗؽـج ؼـ تٜؽ١ای  ١ا ؼـغٞـت ٝخٞؼ ٝ ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ا، تفاساس كفؼ ُاٟ سيستٖ ؼا٢ٓا ٝ تيف١ای تيٚ تٌي٠ 9-10-10-2-1

. ضٞٛؽ ت٠ غٞـت هات٢ای ٗؼاؼّ تطت اثف تاـ١ای هائٖ تطٔيْ ٗي 6-10-10-9تا  10-3

. ضٞٛؽ تيٚ تيف١ا ٝ ؼا٢ٓا توسيٖ ٗي 9-10-10-9ِٜٓف١ای غ٘طي ت٠ ؼست آٗؽٟ اق تطٔيْ هاب ٗؼاؼّ، ٗغاتن تٜؽ  9-10-10-2-2

غٞـت  2-2-10-10-9ؼ ـٙـؼٟ ؼـ بـت إٓـٟ ؼســ بـاؼیـمـعـفاضي ؼا٢ٓا ٝ تيـف١ا تـفای غ٘ص ٝ تـفش تـفاسـاس ٕ 9-10-10-2-3

 .ُيفؼ ٗي

  

قاب هعادل  9-10-10-3

  . ضٞؼ ٗؼاؼّ ٛظف ُفكت٠ ٗي ت٠ غٞـت تؼؽاؼی هاب 1-3-9-10-9تٜؽ  ٗغاتن١ف ساقٟ  9-10-10-3-1

ضاْٗ ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ای ٗٞخٞؼ ؼـيي ـؼيق ٝ ٛٞاـ پٞضطي ضاْٗ تيف١ای ٗٞخٞؼ تيٚ ست٢ٛٞا ٝ ؼيٞاـ١ا  ٗؼاؼ١ّف هاب  9-10-10-3-2

   .ضٞؼ ١ا ٗطؽٝؼ است، تطٌيْ ٗي ٝ هس٘تي اق ػفؼ ؼا٢ٓای عفكيٚ تيف ٠ً ت٠ ٗطٞـ١ای عٞٓي ُؿـٛؽٟ اق ٝسظ زط٠٘

   .ضٞؼ ١ف هاب تفای تاـ١ای ٝاـؼٟ ت٠ ٛٞاـ پٞضطي تطٔيْ ٗي 9-10-10-3-3

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



                        دومجلد  –ائین نامه بتن ایران                                                                                         دال های دو طرفه
 

 

 

اثف ٛاضي اق سػتي پيسطي ٛٞاـ١ايي ٠ً ؼـ اٗتؽاؼ ػ٘ٞؼ تف هاب ٗؼاؼّ هفاـ ؼاـٛؽ، تفـٝی سػتي غ٘طي ست٢ٛٞا ٝ  9-10-10-3-4

ؼـ ٗطاسثات  6-10-10-9ٝ  5-10-10-9ای اتن تا تٜؽٟـضي ٗظـات پيرـٙ هغغــكتــ ٍـُا١ي ؼـ هاب ٗؼاؼّ تا ؼـ ٛظ ؼيٞاـ١ای تٌي٠

 . ضٞؼ ٜٗظٞـ ٗي

ؼـ هات٢ای ًٜاـی، ٛٞاـ پٞضطي ٗطتْ٘ است تف تيف١ای ٗٞخٞؼ تيٚ ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ا ٝ هس٘تي اق ػفؼ ؼاّ ٠ً ت٠ ٗطٞـ  9-10-10-3-5

  . ضٞؼ عٞٓي ُؿـٛؽٟ اق ٝسظ زط٠٘ ٗداٝـ آٙ ٗطؽٝؼ ٗي

قيف  تٞاٙ ٗيتفای تاـ١ای هائٖ . ٛ٘ٞؼ يْؼـ سفتاسف اـتلاع تطْ ٗؼاؼّتٞاٙ ت٠ غٞـت يي هاب  ١ف هاب ٗؼاؼّ ـا ٗي 9-10-10-3-6

 2-10-6-9 تٜؽ ضٞاتظٗتطٌْ اق ٛٞاـ پٞضطي ١ف عثو٠ ١٘فاٟ تا ست٢ٛٞای تاال ٝ پاييٚ آٙ عثو٠، تا ؼـٛظف ُفكتٚ ( یعثو٠ ا يي)١ايي  هاب

 . تطٔيْ ًفؼ

 ٠ً ضٞؼ اٛدإ كفؼ ايٚ تا تٞاٛؽ ٗي ٗطػع ُاٟ تٌي٠ يي ؼـ ِٜٓف ٗطاسث٠ ضٞؼ، تطٔيْ ٗدكا غٞـت ت٠ ؼاّ -تيف اُف 9-10-10-3-7

 اق كفاتف ٛظف، ٗٞـؼ ؼاّ اي٠ٌٜ تف ٗطفٝط تاضٜؽ، ُيفؼاـ غٞـت ت٠ ٗداٝـ، زط٠٘ ؼٝ اق تيطتف يا ٗداٝـ زط٠٘ ؼٝ ١ایُاٟ تٌي٠ ؼـ ؼاّ -تيف

   .تاضؽ تٞؼٟ پيٞست٠ غٞـت ت٠ ٗلفٝؼ، ُيفؼاـ ُا٢١ای تٌي٠

تٞاٙ اثف ًٌ٘ي ايٚ هغؼات ـا تف سػتي هاب ٝ ٛيك ٗواٝٗت  ٗي ،ؼـ ٗٞاـؼی ٠ً سفست٢ٛٞای كٔكی تفای ست٢ٛٞا ت٠ ًاـ ـٝؼ 9-10-10-3-8

  . غ٘طي ٝ تفضي هغؼات، ؼـٛظف ُفكت

ٝ ؼا٢ٓا تطت اثف تاـ١ای ٗطٞـی ٝ ٛيك تـييف ضٌْ ٛاضي اق تفش ؼـ تيف١ا  ست٢ٛٞاتٞاٙ اق اثف١ای ٛاضي اق تـييف عّٞ  ٗي 9-10-10-3-9

  . غفف ٛظف ًفؼ

هواى اينزسي قطعات در قاب هعادل   9-10-10-4

. ٛػٞـؼٟ ٗطاسث٠ ًفؼ تٞاٙ تفاساس ٗوغغ تتٚ تفى ٗ٘اٙ ايٜفسي ٗواعغ ت٘اٗي هغؼات ؼـ هاب ٗؼاؼّ ـا ٗي 9-10-10-4-1

. ايٜفسي ٛاضي اق تـييفات اتؼاؼ ؼـ تيف١ا، ؼا٢ٓا ٝ ست٢ٛٞا يا ؼيٞاـ١ا تايؽ ؼـ ٗطاسثات ٜٗظٞـ ضٞؼ   تـييفات ٗ٘اٙ 9-10-10-4-2

 تيف -ؼاّ ايٜفسي ٗ٘اٙ تا ٗساٝی تايؽ سفستٞٙ يا( تفاًت) ٛطي٘ٚ ستٞٙ، تف تا ستٞٙ ٗفًك اق تيف١ا -ؼاّ ايٜفسي ٗ٘اٙ 9-10-10-4-3

 تؼييٚ ِٜٓف١ا آٙ تفای ٠ً ؼآي خ٢ت تف ػ٘ٞؼ c2ٝ l2 كفؼ ضٞؼ ٠ً ( l2/c2-1)2ٗوؽاـ تف توسيٖ سفستٞٙ يا( تفاًت) ٛطي٘ٚ ستٞٙ، تف ؼـ

. ُفؼؼ ٗي ُيفی اٛؽاقٟ ضٞٛؽ، ٗي

   .ضٞؼ كفؼ ٢ٛايت تي تايؽ اتػاّ، يي ؼـ تيف -ؼاّ پاييٚ تا تاال اق ست٢ٛٞا ايٜفسي ٗ٘اٙ 9-10-10-4-4

پيچطي   اعضای 9-10-10-5

ؼاضت٠ تاضٜؽ ٝ ٗوغغ آ٢ٛا اق  غٞؼ عّٞ ؼـ ثاتتي ٗوغغ سغص، تا ايٚ كفؼ ٠ً 4-3-10-10-9يسطي، ٗٞضٞع تٜؽ ج اػضای 9-10-10-5-1

: ، ؼـ ٗطاسثات ٜٗظٞـ ٗي ُفؼٛؽؼ١يسيي اق ٗواؼيف قيف ًٞزٌتف ٛثاش

 ٗي تؼييٚ آٙ ِٜٓف١ای ٠ً ای ؼ١ا٠ٛ خ٢تسفستٞٙ ؼـ  يا( تفاًت) ي٘ٚؼاـای ػفضي تفاتف تا ػفؼ ستٞٙ، ٛص ٠ً هس٘تي اق ؼاّ –الف

  ضٞٛؽ

هس٘تي اق ؼاّ ٠ً ؼـ تٜؽ آق ُلت٠ ضؽٟ ت٠ اضاك٠ خاٙ تيف ػ٘ٞؼ تف هاب ٗؼاؼّ ٗٞـؼ ٛظف  ٗفًة، ًاٗالً يا يٌپاـز٠ ١ای ساقٟتفای  -ب

ؼـ ـٝ ٝ قيف ؼاّ 

   .ؼـ ٛظف ُفكت٠ ضٞؼ 2-10ؼـ تٜؽ « ؼاّ -يفت يستٖؼـ س تيف»تيف ػ٘ٞؼ تف هاب ٗؼاؼّ ٗٞـؼ ٛظف ٗغاتن تا تؼفيق  -ج

ٝ تا استلاؼٟ ( 3-11-9-10-9تٜؽ )ت٠ تؼؽاؼی ٗستغيْ  يسطيتا توسيٖ ٗوغغ هغؼ٠ ج( C)ضفية سػتي پيسطي ٗوغغ  9-10-10-5-2

 .ضٞؼ ٗطاسث٠ ٗي( 7-10-9)اق ـاتغ٠ 

. تيطتفيٚ ٗوؽاـ ٌٗ٘ٚ ـا ت٠ ؼست ؼ١ؽ Cتوسيٖ ٗوغغ تايؽ عٞـی تاضؽ ٠ً 

 :ضٞؼ تا استلاؼٟ اق ـٝاتظ قيف ٗطاسث٠ ٗي( Kta)سػتي پيسطي هغؼ٠  9-10-10-5-3

(9-10-9 )t

s

sb
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I

I
(K  
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2
2 )1(

9

l

c
l

CE
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 Isb ؼاّ ؼـ ٛٞاـ پٞضطي ٝ  –ٗ٘اٙ ايٜفسي ٗد٘ٞػ٠ تيفIs ٗ٘اٙ ايٜفسي ؼاّ ت٢ٜا ؼـ ايٚ ٛٞاـ، ١فيي ٛسثت ت٠ ٗياٛتاـ غٞؼ است .

   .ضٞٛؽ ١ای ػ٘ٞؼ تف هاب ٗؼاؼّ ٝ ؼـ عفكيٚ آٙ ٗفتٞط ٗي ت٠ ؼ١ا٠ٛ 2c   ٝ2lپاـاٗتف١ای 
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سختي خوطي ستونها در قاب هعادل   9-10-10-6

٠ً اق ( Kec)تٞاٙ ستٞٛي تا سػتي غ٘طي ٗؼاؼّ  ٗؼاؼّ، ٗيتفای ٜٗظٞـ ًفؼٙ اثف هغؼات پيسطي ؼـ ١ف ُفٟ اق هاب  9-10-10-6-1

: آيؽ، ؼـٛظف ُفكت ـاتغ٠ قيف ت٠ ؼست ٗي

(9-10-11 )
tacec KKK

111



 

. سػتي پيسطي هغؼ٠ پيسطي است ١Ktaای غ٘طي ست٢ٛٞای تاال ٝ پاييٚ است ٝ  یٗد٘ٞع سػت Kc∑ؼـ ايٚ ـاتغ٠ 

   

تارگذاری هتناوب  9-10-10-7
.  ضٞؼ یؼـ ٛظف ُفكت٠ ٕ 4-9-10-9تٜؽ ضٞاتظ اق استلاؼٟ تا ضفيثؽاـ غ٘طي ِٜٓف١ای ـٝی تف ١ا ؼ١ا٠ٛ ؼـ ٗتٜاٝب تاـُؿاـی اثف

  

در نوار پوضطي  تذاریضزلنگزهای خوطي  9-10-10-8
  . ؼـٛظف ُفكت٠ ضٞؼ  9-9-10-9تٜؽٗغاتن تا  يؽتا یؼـ ٛٞاـ پٞضص ضفيثؽاـغ٘طي  ١ایِٜٓـف 

در نوار پوضطي  تذاریضزلنگزهای خوطي  عیتوس 9-10-10-9

   .ضٞؼ اٛدإ  10-9-10-9تٜؽٗغاتن تا  يؽتا یؼـ ٛٞاـ پٞضص ضفيثؽاـغ٘طي  ١ایِٜٓـف  تٞقيغ

 ستوني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-10

   . ؼـ ٛظف ُفكت٠ ضٞؼ 11-9-10ٗغاتن تا تٜؽ يؽتا یؼـ ٛٞاـ ستٞٙ يثؽاـضف ١ایِٜٓـف 

 تيزها در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-11
  . ضٞؼ ٗطاسث٠ 12-9-10-9 تٜؽ ٗغاتن تايؽ ٗؼاؼّ هاب تيف١ای ؼـ ضفيثؽاـ ِٜٓف١ای

 هياني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-12

  .  ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ 13-9-10-9 تٜؽ ٗغاتن تايؽ ستٞٛي ٛٞاـ١ای ؼـ ضفيثؽاـ ِٜٓف١ای

لنگز خوطي در ستونها و ديوارها   9-10-10-13
   .ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ 14-9-10-9ٗغاتن تا تٜؽ  يؽتا يٞاـ١اؼـ ست٢ٛٞا ٝ ؼ یغ٘ص ِٜٓف

  دال – تيز سيستوهای در ضزيثذار تزضي تالش 9-10-10-14
  . ضٞؼ تؼييٚ 15-9-10-9 تٜؽ ضٞاتظ عثن تايؽ ؼاّ -تيف سيست٢٘ای ؼـ تيف١ا ؼـ ٝ ؼا٢ٓا ؼـ تفضي ١ای تالش

   

 پالستيک روش 9-10-11

  گستزه 9-10-11-1

 اثف تطت آ٢ٛا، یٗفق طیضفا ٝ ی١ٜؽس ضٌْ اق غفكٜظف ؼا٢ٓا، یت٘إ ٗٞـؼ ؼـ تٞاٙ یٕ ـا ؼا٢ٓا ىیپالست یعفاش ـٝش 9-10-11-1-1

   .تفؼ ًاـ ت٠ ٗواٝٗت يي٢ٛا یضؽ ضآت ؼـ هائٖ یتاـ١ا

ٗواٝٗت ٗغاتن كػْ  يي٢ٛا یؼاّ ؼـ ضآت ضؽ یٛسثت ت٠ ٗواٝٗت تفش ؼیتا یـٝش عفاش ٙیغٞـت استلاؼٟ اق ا ؼـ 9-10-11-1-2

   .ٛ٘ٞؼ ضاغْ ٛاٙیاعٖ ١طتٖ

ٝ  ـض٢ٌٔاييتؾ ،یت٢فٟ تفؼاـ یٛسثت ت٠ ػٌ٘ٔفؼ ٗغٔٞب ؼاّ ؼـ ضاالت ضؽ ؼیتا یـٝش عفاش ٙیغٞـت استلاؼٟ اق ا ؼـ 9-10-11-1-3

 .ٛ٘ٞؼ ضاغْ ٛاٙیاعٖ ٛٞقؼ١ٖتف عثن ضٞاتظ كػْ  ١ا،یتفى غٞـؼٍ

   

 یطزاح یكل ضواتط 9-10-11-2

: ؼاؼ اٛدإ ـیق یـٝض٢ا ت٠ تٞاٙ یٕ ـا ىیپالست یعفاش 9-10-11-2-1

 .ضٞؼ یٕ ؼٟیٛإ "یتطتاٙضؽ " ضْ ـاٟ ٠ً یىیاستات ـٝش ای ٛٞاـ١ا ـٝش -الف

  . ضٞؼ یٕ ؼٟیٛإ "یضؽ كٞهاٙ"٠ً ـاٟ ضْ  یىیٛ٘اتیس ـٝش ای یغتَیُس یٓٞال١ا ـٝش -ب
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 یتفا. ضاغْ ُفؼؼ ٛاٙیٗواعغ ؼاّ اعٖ یؼٝـاٙ تیظفف ٙی٠ً ٛسثت ت٠ تإ ـؼیزٜاٙ غٞـت ٍ ؼیؼـ ؼاّ تا یآـٗاتٞـُؿاـ 9-10-11-2-2

.b) ؼـ ١ف اٗتؽاؼ اق ٛػق ٛسثت ٗفتٞط ت٠ ٗوغغ ٗتؼاؼّ  یاست ٛسثت آـٗاتٞـ ًطص یٜٗظٞـ ًاف ٙیا 50) ،ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ ً٘تف.

   

 ضتفیب ٝ 5/0 اق ً٘تف ؼیٛثا ٗفتٞط ؼ١ا٠ٛ ٝسظ یغ٘ص یِٜٓف١ا ت٠ ٝست٠یج ی١ا ُاٟ ٟیتي یـٝ ؼـ یغ٘ص یِٜٓف١ا ٛسثت 9-10-11-2-3

   .ضٞؼ اـیاغت 2 اق

 تا ٗغاتن اٌٗاٙ ضؽ تا یغ٘ص یِٜٓف١ا عیتٞق تاتغ است ت٢تف ضٞؼ، یٕ تفؼٟ ًاـ ت٠ یٛٞاـ یعفاش ـٝش ٠ً یٗٞاـؼ ؼـ 9-10-11-2-4

 تا ٝ عیتٞق ٙیا یىیپالست ـييتؾ تفاساس تٞاٛؽ یٕ ؼاّ ؼـ القٕ آـٗاتٞـ ٙييتغ. ضٞؼ یٙیب شیج ؼ،یآ یٕ ؼست ت٠ ؼاّ یغظ ّیتطْ ؼـ آٛس٠

   .ـؼٍی غٞـت تؼاؼّ طیضفا ٙیتإٔ

 یٗتلاٝت ٗطتْ٘ یغتَیُس ی١ا قٕیٌٗاٙ ؼیتا ضٞؼ، یٕ تفؼٟ ًاـ ت٠ یغتَیُس یٓٞال١ا یعفاش ـٝش ٠ً یٗٞاـؼ ؼـ 9-10-11-2-5

 .تاضؽ یٕ ٌٗ٘ٚ ٗوؽاـ ضؽاهْ ؼاّ یتفا ضؽٟ ٙييتغ يي٢ٛا تاـ ٠ً ُفؼؼ ضاغْ ٛاٙیاعٖ ٝ ضٞؼ ُفكت٠ ٛظف ؼـ ؼاّ یتفا
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تیرها  9-11  

 گستره -9-11-1

 حالت در قیعم یرهایت و طرفه کی یهارچهیت ،بتنی مرکب یرهایت ساده، یرهایت یطراح به فصل نیا ضوابط   9-11-1-1

 .دارد اختصاص مقاومت، یینها یحد

 اتیکل -9-11-2 

-9 و 3-9 هایفصل در مندرج دوام و یطراح ضوابط که باشد یاگونه به دیبا یفوالد یآرماتورها  و بتن مشخصات 9-11-2-1

 مندرج ضوابط مطابق دیبا بتن در مدفون اقالم یگیر قرار الزامات و یطراحمصالح،  .ندشو برآورده نامه آیین این 1پ-9پیوست  و4

 .باشد نامه آیین نیا 4-9فصل  در

 و ،است شده ذکر 21-9که در فصل  یوستگیضوابط مربوط به پ تیمقاومت، رعا طرح روشدر  رهایت یطراح در  9-11-2-2

 .است یالزام آرماتور و بتن نیب روهاین کامل انتقال از نانیاطم

.𝟎از  ترکم ی محور یرویکه ن یدر صورت  9-11-2-3 𝟏𝟎𝐟𝐜
′𝐀𝐠 نیاعمال شود، کرنش کششی خالص در دورتر ریبه مقطع ت 

   .باشد 004/0 دیبا حداقل ،𝛆𝐭 ،یآرماتور کشش

 یجانب مهار وستهیپ صورت به یریت اگر. شودمی تعیین آن جانبی هایگاه تکیه یپایداری تیر بر اساس فاصله  9-11-2-4

 :باشند برقرار دیبا( ب) و( الف) ضوابط باشد، نداشته

 .باشد ترشیب یفشار وجه یا فشاری بال عرض حداقل  برابر 50 از دینبا یجانب یهاگاههیتک یفاصله -الف

 .کند منظور را بار یمحور برون اثرات دیبا یجانب یهاگاههیتک یفاصله -ب

 شکل T یرهایت ساخت -9-11-2-5

است  الزم صورت، این غیر در. شوند ساخته پارچه یک صورت به دیبا جان و بال شکل، T یرهایت ساختدر   9-11-2-5-1

 .شود تأمین مناسبطور  به بال و جان بین پیوستگی

 باشد.  4-3-6-9موثر بال باید مطابق ضوابط بخش  عرض  9-11-2-5-2

 یمواز است شده گرفته نظر در شکل T ریت بال عنوان به که یدال در یخمش یاصل یلگردهایم که یموارد در  9-11-2-5-3

بر اساس مقاومت در مقابل بارهای با ضریبی که بر  و دال یباال در دیبا ریت محور بر عمود ییلگردهایم باشند، ریت طولی محور

 ضابطه نیا از یبتن یهارچهیت ستمیس. شوند داده قرار-2-2-5-9مطابق بند  کنند،می عمل کنسول صورت به بال موثرعرض 

 .باشندیم یمستثن

 عنوانبه مؤثر طور به که دال از عرضی دهد،یم لیرا تشک ریمقاطع درجا که دال کف، بال ت یچشیپ یطراح در  9-11-2-5-4

 اریاخت 1-11-9 شکلو مطابق  بر اساس موارد )الف( و )ب( رود،یکار م به pcpو  𝐀𝐜𝐩، 𝐀𝐠 یو در محاسبه کندمی عمل تیر بال

 :شودیم
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 مقدار دو از نیترکوچک یاندازه به کند،می عمل تیر بال عنوان به مؤثر طور به که جان ب ر به نسبت دال از زده بیرون عرض -الف

 .شود نظرگرفته در بال از جان یزده رونیب ارتفاع و بال ضخامت برابر چهار

 ریمقاد اگر -ب
Acp

2

pcp
 و توپر مقاطع یبرا 

Ag
2

pcp
 ریت همان یبرا شده محاسبه مقدار از ترکم داربال ریت یک در یتوخال مقاطع یبرا 

 .شودمی نظر صرف کند،می عمل تیر بال عنوان به مؤثر طور به که دال از زده بیرون عرض از  باشد، بال بدون

 
 شود می منظور پیچش برای طراحی در که دال از هایی قسمت  1-11-9 شکل

 

 ریحداقل ارتفاع ت  9-11-2-6

مندرج در جدول  ریاز مقاد هاآنارتفاع  که ییرهایدر ت ،معمول یهایبارگذار تحت و متعارف یهاساختمان در  9-11-2-6-1

 هاتیغهمانند  یاسازه ریغ بر قطعات رهایت نیا به شرط آن که باشد؛ینم یالزام )خیز( یافتادگ یمحاسبه است، ترشیب 9-11-1

 .   کندن جادیا یها خساراتدر آن ادیز یافتادگ و نکنند یدارها را نگه متصل نباشند و یا آن

 

 ریت ارتفاع حداقل 1-11-9 جدول

 عضو
 

های سادهگاهتکیه  

های پیوسته از گاهتکیه

 یک طرف

های پیوسته از دو گاهتکیه

 طرفه
 کنسول

هاتیرها یا تیرچه  𝑙

16
 

𝑙

18.5
 

𝑙

21
 

𝑙

8
 

باشد. برای سایر موارد، حداقل ارتفاع پاسکال می مگا 420 ی با مقاومت تسلیم برای بتن معمولی و آرماتورها مقادیر جدولی تیر است. در جدول طول آزاد دهانه 𝒍 تبصره: 

 .تغییر یابد 3-6-2-11-9 و 2-6-2-11-9  باید بر اساس ضوابط

.𝟎) بیضر در دیبا 1-11-9سایر انواع فوالدها، مقادیر جدول  یبرا   9-11-2-6-2 𝟒 +
𝐟𝐲

𝟕𝟎𝟎
 .شوند ضرب( 

 

بر متر مکعب، مقادیر جدول  گرم کیلو 1840تا   1440شده با بتن سبک با وزن مخصوص ساخته  یرهایت یبرا  9-11-2-6-3

.𝟏 در  دیبا 9-11-1 𝟔𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑wc ≥ 𝟏. از بتن  یبیشده با ترکساخته  مرکب بتنی یرهایت یبرا .شوند ضرب𝟎𝟗

 .شودیاعمال م نیز همین ضریب بتن سبک تحت فشار باشد کهیو سبک، و نیز زمان یمعمول

 ریت با پارچه یک صورت به که شودیم لحاظ مقطع ارتفاع یدر محاسبه بتن وقتی یشده ضخامت کف تمام  9-11-2-6-4

 .باشد داشته ریت با مرکب کردعمل که شود یطراح یطور یا باشد، شده ختهیر

 مطابق دیبا مدت دراز و یآن یهایافتادگ ،ندارند را 1-11-9ارتفاع ذکر شده در جدول  حداقلکه  ییرهایت در  9-11-2-6-5

  .شوند و کنترل حاسبهم 19-9فصل  مطابق یبرداربهره  یمرحله در یثقل یبارها از یناش یافتادگ ضوابط
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 که هاییافتادگی یمحاسبه به نیازی کنند،می تامین را 1-6-2-11-9در تیرهای مرکب بتنی که ضوابط بند   9-11-2-6-6

باید مورد بررسی  افتد،می اتفاق تیر شدن مرکب از قبل که هاییافتادگی تیرها این در. نیست افتد،می اتفاق تیر شدن مرکب از بعد

 قرار گیرد؛ مگر آن که عمق تیر قبل از مرکب شدن نیز ضوابط فوق را تامین کند. 

  ازیمورد ن مقاومت  9-11-3

لنگر پیچشی  و( لزوم)در صورت  یمحور یروین ،برشی نیروی ،یخمش لنگر اساس بر مقطع هر در نیاز مورد مقاومت  9-11-3-1

   .  شوددر آن مقطع تعیین می بیبا ضر

 لنگر و برشی نیروی ،یخمش لنگر شوند،یم یزیر بتن پارچه یک صورت به خود یهاگاههیتک با که یقطعات در  9-11-3-2

 در نظر گرفت.  گاههیتک رب  در نظر مورد تالشبر اساس  توانیرا م گاههیتک یدر مقاطع رو پیچشی

تا محل  گاههیتک یب ر داخل یمحدوده در که را یمقاطع تمام برایرا  هاگاههیتک در ،𝐕𝐮 ،یینها یبرش یروین حداکثر  9-11-3-3

 به شرط آن که: نمود؛ یطراح گاههیاز ب ر تک 𝐝 یدر فاصله 𝐕𝐮برش  یبرا توانیقرار دارند، م یمقطع بحران

 فشار کند.  جادیعضو ا ییانتها یشده در نواحدر جهت برش اعمال  یگاههیالعمل تکعکس  -الف

 اعمال شوند. و یا نزدیک به آن عضو باالییبارها در سطح  -ب

 نشود.  اعمال گاههیز ب ر تکاd  یفاصله تا گاههیتک یلداخ رب  یمحدودهدر  یبار متمرکز چیه -پ

 

 وارد شود ریت ییباالبار در قسمت  یدر برش وقت یمقطع بحران  2-11-9 شکل

 
 

 شود وارد ریت ینییپا قسمت در بار یوقت برش در یبحران مقطع  3-11-9 شکل
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 مختلف یاهگ هیتک طیشرا یبرا شود یم محاسبه برش آن در که یمقطع  4-11-9 شکل

 

 با را باربر تیرهای روی هادال اثر از ناشی نهایی پیچشی لنگر توانمی تر،دقیق تحلیل از استفاده عدم صورت در  9-11-3-4

 .نمود گزینجای خت،نوایک خطی توزیع یک

در فاصله  𝐓𝐮 یچشیلنگر پ یبرا توانیقرار دارند، م گاههیتک یداخل راز ب  𝐝از  ترکم یفاصلهرا که در  یمقاطع تمام  9-11-3-5

𝐝 موجود نباشد یمتمرکز یچشیلنگر پ چیفاصله ه نیبه شرط آن که در ا د؛نمو یطراح گاههیتک یاز ب ر داخل . 

 وجود نینامع یسازه کیاز  یدر عضو یداخل یروهایدر اثر باز توزیع ن یچشیکه امکان کاهش لنگر پ یدر موارد  9-11-3-6

 این در .شودمی هکاهش داد 𝛟𝐓𝐜𝐫به  4-1-6-8-9بر اساس بند  یینها یچشیپ لنگر حداکثر ،(ی)پیچش همساز باشد داشته

و در  شده محاسبه تعادل، یرابطه از استفاده با مجاور، یاعضا ریسا در عضو ییافته لیتعد یهااثر لنگرها و برش است الزم حالت

  . شودمی محاسبه 2-2-6-8-9بر اساس بند  ،𝐓𝐜𝐫لنگر پیچشی ترک خوردگی،  کار گرفته شوند. به یطراح

 مقاومت طراحی  9-11-4 

 تیظرف حداکثر ای یینها مقاومت که ردیگیم صورت چنان سازه مختلف یاعضا یطراح ،مقاومت طرحروش  در  9-11-4-1

 سازه به وارد)با ضریب(  یینها یموجود در آن مقطع تحت اثر بارها یهابا تالش یمساو ای تربزرگ ،مقطع هر در عضو یباربر

 مطابقمقاومت و نیز ضرایب بار  کاهش بیضرا ،یینها یبارها تعیین زیمقطع و ن ییمقاومت نها نیی. در تع(1-8)روابط  باشد

 .شودینامه منظور م نییآ نیا 7-9فصل

𝐏𝐮 ضریب با یفشار یمحور یروین کهیصورت در خمش:  9-11-4-2 < 𝟎. 𝟏𝟎𝐟𝐜
′𝐀𝐠 اساس برمقطع  یخمش مقاومت ،باشد 

ϕMکنترل  با والف( -1-8) یرابطه
n
≥Mu  حالتی که  در. شودمی نییتع𝐏𝐮 ≥ 𝟎. 𝟏𝟎𝐟𝐜

′𝐀𝐠 مقاومت باشد، یکشش ایو  بوده 
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با منظور کردن اثر متقابل لنگر خمشی و بار محوری و با  ،ت(-1-8-9) والف( -1-8-9) روابط اساس بر محوری و خمشی توام

ϕMتوام  کنترل
n
≥Mu   وϕPn≥Pu  شودمی نییتع.  

 نییتع ϕVn≥Vuب( و با کنترل -1-8-9) یمقاومت برشی مقطع بر اساس رابطه مقاطع تحت اثر برش،  در :برش  9-11-4-3

  .شودمی

 . شودمحاسبه می 3-3-17-9 بخشبر اساس  ،𝑽𝒏𝒉در تیرهای بتنی مرکب، مقاومت برشی افقی،   9-11-4-4

 ϕTn≥Tuپ( و با کنترل -1-8-9) یدر مقاطع تحت اثر پیچش، مقاومت پیچشی مقطع بر اساس رابطه  :پیچش 9-11-4-5

 باشد، ترکممنظور کردن ضریب کاهش مقاومت پیچشی  بامقطع  یلنگر پیچشی با ضریب از پیچش آستانه اگر. شودمی نییتع

𝐓𝐮 < 𝛟𝐓𝐭𝐡، پیچشی نیست.  آرماتور حداقل تامینبه  یازیناین حالت  درنظر نمود و صرف  چشیاز اثرات پ توانیم 

 محوری نیروی و خمش برش، یالزم برا یآرماتورها به بایدرا  چشیپ یبرا ازیمورد ن یو عرض یطول یآرماتورها  9-11-4-6 

  .نمود اضافه کنند،می عمل پیچش با ترکیبی صورت به که نهایی

 یچشیبه مقطع وارد شود، سطح مقطع آرماتور پ 𝐓𝐮 یطراح یچشیبا لنگر پ زمانهم 𝐌𝐮 یطراح یاگر لنگر خمش  9-11-4-7

مقدار  به توانیرا م یعضو خمش یفشار یهیالزم در ناح یطول
𝐌𝐮

(𝟎.𝟗𝐝𝐟𝐲)
 یضابطه مطابقاز آرماتور حداقل  نباید ولیکاهش داد؛   

 . باشد ترکم 3-5-11-9بند 

𝒉 نسبت ابعادی در مقاطع توپر با  9-11-4-8 𝒃𝒕⁄ ≥ 𝟑 ( 𝒉  ارتفاع مقطع و𝒃𝒕 هایخاموت یعرض قسمت در بر دارنده 

 جیبا نتا یو سازگار لیتحل یلهیوس به آن صحت که نیگزیجا یطراح روش هر از توانیمپیچشی از مقطع است(،  یبسته

-11-9بند  یاز ضابطه پیچشیآرماتور  حداقلبه کنترل  یازین موارد این درجامع تأیید شده باشد، استفاده نمود.  یهاشیآزما

 . شوند تیرعا دیبا 10-6-6-11-9تا   7-6-6-11-9و   5-6-11-9ضوابط بند  یاما الزامات آرماتور گذار باشد؛ینم 5-3

𝒉 ابعادی نسبتتوپر با  یبرای مقاطع پیش ساخته  9-11-4-9 𝒃𝒕⁄ ≥ 𝟒. فوالد  و نیگزیجا یروش طراح یکاز  توانیم ،𝟓

 شده تأیید جامع یهاشیآزما جینتا با یسازگار و لیتحل یلهیوس به آن صحت کهجان به صورت باز استفاده نمود؛ به شرط آن 

-9و نیز رعایت الزامات جزئیات بخش  3-5-11-9بند  یضابطه از پیچشی آرماتور حداقل کنترل به یازین موارد این در. باشد

 . باشدینم 9-5-6-11-9تا  6-5-6-11-9و بندهای  11-6-4

 آرماتور گذاریهای محدودیت 9-11-5

 یحداقل مقدار آرماتور خمش  9-11-5-1

 نیتأم که نیاز به میلگرد کششی باشد، یخمش عضو مقاطع یتمام در باید ،𝐀𝐬,𝐦𝐢𝐧 ،یمقدار آرماتور خمش حداقل 9-11-5-1-1

 .دگرد

بند  یضابطه در که یموارد جز به باشد؛ ترکم ریز ریمقاد نیتراز بزرگ دینبا یخمش یحداقل مقدار آرماتورها  9-11-5-1-2

 اساس بر 𝐛𝐰بال مقطع در کشش قرار دارد، مقدار  که داربال مقطع با یکیاستات نیمع یاشاره شده است. در اعضا 9-11-5-1-3

  :شودیمحاسبه م 𝟐𝐛𝐰)عرض بال( و  𝐛𝐟مقدار  نیترکم با ینیگزیجا
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0.25 (الف)
√fc

'

fy
bwd 

 

 (ب)

1.4

fy
bwd 

 

 

 مورداز مقدار  ترشیب سومیک  یاندازه به حداقل ،در وجه کششی شده نیتأم یطول یآرماتورها مقطع سطح اگر  9-11-5-1-3

  .باشدینم 2-1-5-11-9و  1-1-5-11-9 یبه کنترل ضوابط بندها یازیباشد، ن محاسبه اساس بر نیاز

   یحداقل آرماتور برش  9-11-5-2

 یمقطع از نصف مقاومت برش یینها یبرش یرویکه ن یمناطق یتمام در باید ،𝐀𝐯,𝐦𝐢𝐧 ،یبرش یحداقل آرماتورها  9-11-5-2-1

𝐕𝐮)است  ترشیب مقاومت کاهش بیتوسط بتن با احتساب ضر شده نیتأم > 𝟎. 𝟓𝛟𝐕𝐜)  ،که در  یجز موارد به شود؛ نیتأم

𝐕𝐮 اگرآمده است؛ که در این موارد  2-11-9جدول   > 𝛟𝐕𝐜 گیردمی قرار توجه مورد یباشد، حداقل آرماتور برش . 

 
 

 نیست الزم باشد،  𝟎.𝟓ϕVc<Vu≤ϕVcاگر  یکه حداقل آرماتور برش یموارد  2-11-9 جدول

 شرایط نوع تیر

≥ h کم عمق  250 mm 

 

 یک پارچه با دال

h ≤ max{2.5tf  , 0.5bw} 
 و

    ℎ ≤  600 mm    

 ساخته شده با بتن معمولی مسلح به الیاف فوالدی 

 و

fc
′ ≤ 40 MPa  

h ≤  600 mm 
 و

  Vu ≤ ϕ0.17√fc
′ bwd  

 7-11مطابق ضوابط بند  طرفهی یک سیستم تیرچه

مقطع مورد نظر  ،یقبول نشان داد که در صورت حذف آرماتور برشقابل  یهاشیبتوان به کمک آزما اگر  9-11-5-2-2

 دیبا هاشیآزما نیا در. گرفت دهیناد را 1-2-5-11-9بند  یضابطه توانیم داشت، خواهد را الزم یبرش و یخمش یهامقاومت

 طیاز آن چه در شرا یابینانهواقع  یابیبر اساس ارز طیدرجه حرارت مح رییو تغ یشدگ جمع ،خزش ،ینامساو یهانشست اثرات

 .شود هوجود دارد، در نظر گرفت یبرداربهره 

 یدر فاصله یبرش آرماتور حداقل نمود، نظر صرف یچشیباشد و بتوان از اثرات پ نیاز مورد یبرش یاگر آرماتورها  9-11-5-2-3

 𝐬 ، یعنی 𝐀𝐯,𝐦𝐢𝐧 𝐬⁄، باشد ترکم ریز ریمقاد نیتربزرگ از دینبا: 

 

 (الف)

0.062√fc
' bw

fyt
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 (ب)

0.35
bw

fyt
 

 یچشیحداقل آرماتور پ  9-11-5-3

𝐓𝐮که  یمناطق یدر تمام یچشیحداقل آرماتور پ  9-11-5-3-1 ≥ 𝛟𝐓𝐭𝐡  ،شود نیتأم دیبااست. 

بسته،  یچشیو پ یبرش خاموتعرضی به صورت  آرماتورالزم باشد، حداقل سطح مقطع  یچشیپ آرماتوراگر   9-11-5-3-2

(𝐀𝐯 + 𝟐𝐀𝐭)𝐦𝐢𝐧 𝐬⁄، شودیم گرفته نظر درذکر شد،  3-2-5-11-9 بندبرش در  یبرا کهمقدار )الف( و )ب(  نیترشیب. 

 نظر در)ب(  و)الف(  مقدار ترینکم ،𝐀𝐥,𝐦𝐢𝐧 ،پیچشی یالزم باشد، حداقل آرماتور طول یچشیاگر آرماتور پ  9-11-5-3-3

 :شودیم گرفته

 

0.42 (الف)
√fc

'
Acp

fyt
- (

At

s
) ph

fyt

fy
 

 

0.42 (ب)
√fc

'
Acp

fyt
-(

0.175bw
fyt

) ph

fyt

fy
 

 یگذار آرماتور اتیجزئ  9-11-6 

 اتیکل  9-11-6-1

 .سازد برآورده را نامه آیین نیا 1پ-9پیوست  و 4-9 فصلضوابط مندرج در  دیبا آرماتورها یرو بتن پوشش  9-11-6-1-1

 گروه از استفاده صورت در .شود نییتعنامه  آیین نیا 21-9مطابق ضوابط فصل  دیآرماتورها با یوصله و ییرایگ طول چنینهم

 .باشند برقرار دیبا نامهآیین  نیا 21-9 لفص ضوابط لگردها،یم

 یآرماتورها نیترکینزد فاصله .شودیم نییتع نامهآیین  نیا 21-9آرماتورها مطابق ضوابط فصل  یفاصله حداقل  9-11-6-1-2

 .باشد ترشیب نامهآیین  نیا 3-19-9 بخشضوابط  ریاز مقاد دینبا یتا وجه کشش گروهی یطول

 نواختکی طور به دیبا یجلد یآرماتورها ،است متر یمیل 900 از شیب 𝐡  هاآن در که زیادبا ارتفاع  یرهایدر ت  9-11-6-1-3

  یفاصله در ریت وجه دو در
𝐡

𝟐
 بخش یهاضابطهاساس  بر sاز مقدار  دینبا یجلد یآرماتورها یشوند. فاصله عیتوز یاز وجه کشش  

. است یکناراز وجه  یجلد یپوشش خالص آرماتورها یفاصله ccباشد؛ که در آن  ترشیب نامه نییآ نیا 19-9فصل  در 9-19-3

 اعمال نمود. کرنش همسازی لیتحل با توانمیمقاومت را  رب یجلد یآرماتورها اثر

 رهایدر ت یآرماتور خمش  9-11-6-2

 تامین با عمقط آن طرف هر در باید تیرمقطع از  هر یآرماتورها برای شده محاسبه فشاری یا کششی یروین  9-11-6-2-1

 . شود منتقل بتن به و یافته توسعه کافی مهاری
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 از عبارتند شود، کنترل دیبا ماتوربودن مهار آر یها کافکه در دو سمت آن یمقاطع بحران ،یدر قطعات خمش  9-11-6-2-2

 برای دیگر شده خم ای قطع کششی آرماتور هاآن در که قطعه یدهانه طول در یمقاطع نیز و ،تنش نیترشیب یدارا مقاطع

 . نیستند نیاز مورد خمش مقابل در مقاومت

 𝟏𝟐𝐝𝐛و  𝐝 تربزرگ مقدار یاندازه به ،ندنیست نیاز مورد خمش تحمل برای دیگر که مقطعی از باید میلگردها   9-11-6-2-3

 .ستین الزم یاآزاد طره یساده و یا انتها گاههیبا تک هایدهانه یضابطه در انتها نیا تی. رعاابندیامتداد 

 قطع یلگردهایبه م گریکه د یانقطه از پس را 𝐥𝐝 ییرایحداقل طول گ دیداده شده با ادامه یکشش یلگردهایم 9-11-6-2-4 

  .کنند نیتامامتداد   ،نیست یازین خمش تحمل برایشده یا خم 

از موارد )الف( تا  یمگر آن که یک د؛شونقطع  یکشش یهیدر ناح نباید خمش از ناشی کشش تحت یآرماتورها  9-11-6-2-5 

 :شودبند تأمین  نی)پ( ا

 مقطع در موجود یینها یبرش نیروی از ترشیب درصد 50 حداقل یاندازه به آرماتور قطع محل در مقطع مقاوم یبرش یروین -الف

𝐕𝐮 ؛باشد ≤ (𝟐/𝟑)𝛟𝐕𝐧  . 

 قطع محل در مقطع مقاوم یبرش یروین و ؛باشد مقطع نیاز مورد مقدار برابر دو حداقل یابد،یم امتداد که آرماتوری مقدار -ب

𝐕𝐮 باشد؛ مقطع در موجود یینها یبرش نیروی از ترشیب درصد 33 حداقل اندازه به آرماتور ≤ (𝟑/𝟒)𝛟𝐕𝐧 . 

 و برش تحمل برای چه آن براضافه  یآرماتور عرض ، 0.75dحداقل طول به ایناحیه در شده قطع میلگردهای انتهای در -پ

 با برابر حداقل باید الزم اضافی عرضی آرماتور مقطع سطح. شود تأمین است، الزم پیچش
0.41bws

fyt
 یفاصله چنین،باشد. هم 

از تربیش دینبا ناحیه این در دیگر یک از عرضی میلگردهای
d

8βb
 یشده به کل آرماتور کشش نسبت آرماتور قطع βb که ؛باشد  

 مقطع است.

 مانند باشد،نمی خمشی لنگر با متناسب مستقیما  کششی آرماتور در تنش هاآن در که خمشی قطعات در  9-11-6-2-6 

 آرماتور که اعضایی یا و زیاد، ارتفاع با خمشی اعضای ها،گاهنشیمن چنینهم و شونده باریک یا و پلکانی متغیر، مقطع با تیرهای

 .گردد تأمین کششی میلگردهای برای مناسب مهاری باید نیست، موازی بتن فشاری وجه با کششی

به منظور مهار و یا ادامه  ریها در جان تآن کردنخم با توانیم را یخمش قطعات در یکشش یآرماتورها مهاری  9-11-6-2-7

 دادن آن به همراه آرماتورهای وجه مقابل تیر تامین نمود. 

 قطع آرماتور 9-11-6-3

سوم آرماتورهای خمشی مثبت حداکثر، باید در پایین تیر ادامه یافته و در  های ساده، حداقل یکگاهدر تکیه  9-11-6-3-1

یابند؛ مگر برای تیرهای پیش ساخته که این آرماتورها باید حداقل تا مرکز طول متر امتداد  میلی 150ی گاه حداقل به اندازهتکیه

 گاه ادامه داده شوند. اتکایی در داخل تکیه

در پایین تیر ادامه یافته و در  دیمثبت حداکثر، با یخمش یآرماتورها  چهارمحداقل یک  ،هادر سایر تکیه گاه   9-11-6-3-2

 چنین است، جانبی بار مقابل در مقاوم اصلی سیستم از قسمتی تیر اگر. یابند امتداد متر یلیم 150 یحداقل به اندازه گاههیتک

 مهار شوند.   fyتنش تسلیم  یتوسعه برای گاه تکیه در باید میلگردهایی
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چنان باشد که  دیمثبت با یخمش یلگردهایشکل، قطر م رییتغ ینقاط عطف منحن در و ساده یهاگاههیتکدر    9-11-6-3-3

به قالب  گاههیمثبت فراتر از محور تک یخمش یکه آرماتورها یها موارد )الف( و )ب( را تامین کند. در مواردآن ییرایطول گ

 )ب( نیست.  یابه تامین موارد )الف(  یازیحداقل معادل قالب استاندارد ختم شوند، ن یکیاستاندارد یا مهار مکان

 .باشد شده محصور گاهتکیه فشاری العمل عکس با خمشی آرماتور انتهای اگر ،  ld ≥ (1.3Mn/Vu+la) -الف

 .باشد نشده محصور گاهتکیه فشاری العمل عکس با خمشی آرماتور انتهای اگر ، ld ≥ (Mn/Vu+la) -ب

 یروین 𝐌𝐌 و شود؛یم محاسبه مقطع یتورهاآرما تمام شدن میتسل اساس بر که بوده مقطع یاسم یخمش لنگر𝐌𝐌  رابطه، نیا در

 عطف، ینقطه در. باشدیم آن یانتها تا گاههیتک محور محل از ییرایگ طول 𝐌𝐌 گاه، تکیه در. است مقطع در موجود ییهان یبرش

𝐌𝐌 از تربزرگ مقدار با برابر که بوده عطف ینقطه از پس ییرایگ طول 𝐌 12 وdb شودیم گرفته نظر در. 

 دیبا عطف، ینقطه از پس یخمش عضو یک گاههیتک در موجود یمنف یخمش یآرماتورها سوم یک حداقل  9-11-6-3-4 

lnو  12dbو  dمقدار  ترینبزرگ با برابر حداقل   .یابندخالص( امتداد  یشانزدهم طول دهانه )یک ⁄𝟏𝟔

 یطول یچشیپ یآرماتورها  9-11-6-4

 یچشیپ یبسته خاموت طیمح داخل در مقطع دور تا دور دیبا باشند، ازین مورد طولی یچشیپ  یاگر آرماتورها  9-11-6-4-1

 یدر هر گوشه است الزم .باشد متر یلیم 300 از ترشیب دینبا دیگر یک از آرماتورها این یفاصله. شوند عیتوز نواختیک طور به

 042/0 معادل یقطر باید طولیپیچشی  داده شود. آرماتورهای  قرار یطولپیچشی  حداقل یک آرماتور  یپیچش یبسته خاموت

 میلی متر داشته باشند.  10از  ترکم نه ولی ،0.042s ها،خاموت یبرابر فاصله

حداقل به  دیندارد، با یازین یچشیبه آرماتور پ محاسبه اساس برکه  یپس از مقطع یطول یچشیپ یآرماتورها  9-11-6-4-2

𝐛𝐭) یاندازه + 𝐝) شوند. مهار تیر انتهای دو هردر  دیبا یطول یچشیپ یآرماتورها .ابندی امتداد 

  یفشار آرماتور برشی، پیچشی و تکیه گاه جانبی یعرض یآرماتورها  9-11-6-5

ضوابط  نیترمحدود کننده دیحالت با نی. در اشوندیکار گرفته م بخش به نیا ضوابط بر اساس یعرض یآرماتورها  9-11-6-5-1

 .شود انجام نامه نییآ نیا 6-21-9 بخشمطابق ضوابط  دیبا یعرض یآرماتورها یاجرا اتیجزئ شوند. تیرعا

 فراهم مقطع درشده خم  یطول یلگردهایو م پیچدور ،خاموت توسط برشی آرماتور باید لزوم صورت در: برش  9-11-6-5-2

 . شوندمی گرفته کار به 5-5-6-11-9تا  3-5-6-11-9در این حالت ضوابط  .شود

𝐕𝐬≤0.33√fc مقاوم یبرش یروین که یصورت در  9-11-6-5-3
'
bwd یبرش یآرماتورها  نیب افقی یباشد، حداکثر فاصله 

مقدار  نیترکم از دینبا عضو محور بر عمود
𝐝

𝟐
𝐕𝐬>0.33√fc اگرباشد.  ترشیب متر یلیم 600 و  

'
bwd از  دیفاصله نبا نیباشد، ا

مقدار  نیترکم
𝐝

𝟒
 .باشد ترشیب متر یلیم 300 و  

که  یادرجه 45 خط هر که باشد یاگونه به دیبا شده خم یطول یلگردهایم ای و لیما یهاخاموت نیب یفاصله  9-11-6-5-4

 یاز وسط مقطع به اندازه
d

2
رسم شود، حداقل توسط یک  یطول یکشش یلگردهایطرف مبه  یگاههیالعمل تکدر جهت عکس  

 گردد.قطع  یبرش یاز آرماتورها فیرد
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 یکشش یهیناح در که یصورت در د،نشومیاستفاده  یآرماتور برش عنوان به که شدهخم  یطول یلگردهایم  9-11-6-5-5

طول گیرایی  یاندازه به دیبا ابند،ی امتداد یفشار یهیناح در اگر و ؛شوند داده ادامه یطول یبا آرماتورها دیبا ابند،یامتداد 
d

2
 از  

 .شوند مهار مقطع ارتفاع وسط

-1-6-21-9مطابق بند  بسته یهااز نوع خاموت توانندیم یعرض یچشیپ یصورت لزوم، آرماتورها در :پیچش  9-11-6-5-6

 .شوندمی گرفته کار به 9-5-6-11-9تا  7-5-6-11-9در این حالت ضوابط   باشند. تنگو یا  7

حداقل به  دیندارد، با یازین یچشیبه آرماتور پ محاسبه اساس بر که یمقطع از پس یعرض یچشیپ یآرماتورها  9-11-6-5-7

𝐛𝐭) یاندازه + 𝐝)  ابندیامتداد. 

از دو مقدار  ترشیب دینبا یعرض یچشیپ هایآرماتور  نیب یفاصله  9-11-6-5-8
𝐩𝐡

𝟖
 شود. اریمتر اخت یلیم 300و  

 دیمقطع نبا یتا وجه درون یچشیپ یبسته خاموت اضالع یمحورها یتحت اثر پیچش، فاصله یدر مقاطع توخال  9-11-6-5-9

.𝟎از  ترکم 𝟓
𝐀𝐨𝐡

𝐏𝐡
 باشد.  

 یفشار یطول یکه آرماتورها یادر سرتاسر فاصله دیبا یعرض یآرماتورها :فشاری آرماتور جانبی گاه تکیه  9-11-6-5-10

در  گردد. نیتأم تنگ ایبسته  یهابا استفاده از خاموت دیبا یفشار یطول یآرماتورها یجانب گاههیشوند. تک نیاست، تأم ازیمورد ن

 .شوندمی گرفته کار به 13-5-6-11-9تا  11-5-6-11-9این حالت ضوابط 

آجدار یا جوش  یهاحداقل موارد )الف( یا )ب( باشد. امکان استفاده از سیم دیبا یعرض یآرماتورها یاندازه   9-11-6-5-11

 با مساحت معادل وجود دارد. شده

 ترکوچک و متر یلیم 32 قطر به یطول یآرماتورها یبرا متر یلیم 10 قطر به آرماتور -الف

 یطول یلگردهایم گروه برای زین و تربزرگ و متر یلیم 36 قطر به یطول یآرماتورها یبرا متر یلیم 12 قطر به آرماتور -ب

 ریاز حداقل مقاد دینبا رود،می کار به فشاری آرماتور جانبی گاه تکیه عنوان به که یعرض یآرماتورها یفاصله  9-11-6-5-12

 :باشد ترشیب)پ(  تا)الف( 

 یطول آرماتور قطر برابر16 -الف

 یعرض آرماتور قطر برابر 48 -ب

 ریت مقطع بعد نیترکوچک -پ

 عضو یهاگوشه در یفشار یلگردهایم تمام که باشد یاگونه به دیبا یفشار یطول یآرماتورها دمانیچ ینحوه   9-11-6-5-13

 یگوشه در واقع غیر یطول یلگردهایآزاد م یشوند. فاصله داری نگهدرجه  135خم حداکثر  یهیزاو و یعرض یآرماتورها با

 باشد. ترشیب متر یلیم 150 از دینبا مجاور یشده ینگه دار طولی یمیلگردها تامیلگرد عرضی 

 درجا یرهایدر ت یاسازه ییک پارچگ یآرماتورها  9-11-6-6

 :شودیبر اساس ضوابط )الف( تا )پ( اختیار م یاسازه ییک پارچگ یسازه، آرماتورها پیرامون در واقع یرهایت یبرا 9-11-6-6-1

 .شوند اجرا سراسری باید ،میلگرد دو حداقل از ترکم نه ولی حداکثر، مثبت لنگر یآرماتورها چهارم یک حداقل -الف
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 .شوند اجرا سراسری باید میلگرد، دو حداقل از ترکم نه ولی گاه،هیتک در یمنف لنگر یماتورهاآر ششم یک حداقل -ب

 .شوند محصور ریت آزاد یدهانه طول در تنگ یا بسته یهاخاموت با یدبا سازه یپارچگ یک یطول یآرماتورها -پ

 اریاخت)ب(  و)الف(  یبندها اساس بر سازه یپارچگ یک یآرماتورها ،سازه پیرامون در واقع ریغ یرهایت یبرا   9-11-6-6-2

 :شودیم

 . شوند اجرا سراسری باید میلگرد، دو حداقل از ترکم نه ولی  کثر،احد مثبت لنگر یآرماتورها چهارم یک حداقل -الف

 محصور تیر آزاد یدهانه طول در تنگ یا و 7-1-6-21-9 بند مطابق بسته هایخاموت با سازه پارچگی یک طولی آرماتورهای -ب

 .شوند

 .کنند عبور ستون طولی یشده توسط آرماتورها احاطه یهیاز ناح دیبا یاسازه یپارچگ کی یطول یآرماتورها   9-11-6-6-3

 یطور کامل مهار شوند تا آرماتورهابه  دیبا وستهیپ ریغ یهاگاههیدر تک ایسازه یپارچگ کی یطول یآرماتورها   9-11-6-6-4

 شدن خود برسند. یبه تنش جار گاههیمقطع در ب ر تک

 وصلهبر اساس موارد )الف( و )ب(  دیبانیاز باشد، آرماتورها  مورد یاسازه یپارچگ کی یآرماتورها برای وصله اگر  9-11-6-6-5

 :شوند

 .شوند وصله گاههیتک مجاورت یا و در مثبت یخمش لنگر یآرماتورها -الف

 .شوند وصله دهانه وسط مجاورت یا و در یمنف یخمش لنگر یآرماتورها -ب

 .باشد Bپوششی از نوع  یوصلهیا  و ،یجوش تمام ،یکیمکان تمامصورت  به باید پارچگی یک یآرماتورها یوصله  9-11-6-6-6

 طرفهیک  یتیرچه سیستم 9-11-7

 اتیکل  9-11-7-1

 یفوقان دال یکو  منظمبا فواصل  یهارچهیتاز  ایپارچه یک ترکیباز  متشکلطرفه  یک یبتن یرچهیت ستمیس  9-11-7-1-1

 . است شده یطراح راستا یک در باربری برای که است

 از ترشیب دینبا رچهیتمتر باشد. ارتفاع کل  یلیم 100از  ترکم دینباهیچ موقعیتی از ارتفاع آن،  در رچهیعرض ت  9-11-7-1-2

 .باشد متر یلیم 750 از ترشیب دینبا هارچهیت نیب آزاد یفاصله باشد. آن عرض حداقل برابر مین و سه

 در شده ذکر مقدار از ترشیب درصد ده یبه اندازه توانیرا م رچهیت در بتن توسط شده نیتأم یمقاومت برش  9-11-7-1-3

 داد.  شیافزا یرشبا استفاده از آرماتور ب توانیرا م رچهیت یبرش مقاومت. گرفت نظر رد نامه نییآ نیا 8-9 فصل

داشته  یو مهار کاف ودهب وستهیپ دیبا رچهیت هر پاییندر  آرماتور یک حداقل ،یاسازه یپارچگ کی تأمین منظور به 9-11-7-1-4

 شدن خود برسد. یبه تنش جار گاههیباشد تا در تک

 نیتأم محتمل متمرکز یبارها گرفتنبر اساس خمش و با در نظر  دیبا یفوقان در دال رچهیعمود بر ت یلگردهایم  9-11-7-1-5

 .شودیم نییتع 4-19-9بخش  مطابقافت و حرارت  آرماتوراساس ضوابط  بر این میلگردها و فواصل حداقل  ضوابط .شود
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به  دیبا شوند،ینم 2-1-7-11-9 و 1-1-7-11-9 یطرفه که مشمول ضوابط بندهایک  یهارچهیت ستمیس  9-11-7-1-6

 شوند. یو دال طراح ریت ستمیصورت س

 هاتیرچه بین فواصل در بتنی، یا و سفالی هایبلوک مانند دائمی، یکننده پر اجزای از که هاییسیستم در  9-11-7-1-7

)ب(  و)الف( ضوابط  دیبا است، هاتیرچه بتن یهمشخص مقاومت با برابر حداقل اجزا این مصالح فشاری مقاومت و شودمی استفاده

 را اعمال نمود.  زیر صورت به

 .شود اریاخت ترکم متر یلیم 40و  هارچهیت بینآزاد  یفاصله دوازدهماز یک  دینبا پر کننده یاجزا یدال رو ضخامت  -الف

 خمشی مقاومت و برشی مقاومت یمحاسبه در هستند، هاتیرچه با تماس در که اجزا این از هاییهجدار مقاومت از توانمی -ب

 .شودمی نظر صرف سیستم مقاومت در کننده پر اجزای هایقسمت سایر مقاومت از .نمود استفاده هاتیرچه منفی

 7-1-7-11-9بند  یضابطه مشمول کننده، پر اجزای یا و شودمی استفاده موقت قالب از که هاییسیستم در  9-11-7-1-8

 .باشد ترمتر کم یلیم 50و  هارچهیت بین آزاد یفاصلهدوازدهم از یک  دیدال نبا ضخامت شوند،نمی

 قیعم یرهایت  9-11-8

 اتیکل  9-11-8-1

 به دارند؛ قرار هاگاهتکیه روی مقابل وجه در و گرفته قرار بار تحت وجه یک درهستند که  ییاعضا قیعم یرهایت  9-11-8-1-1

از  یکیحداقل  نیزو  ؛وجود داشته باشد هاگاهتکیه سمت به بار سمت از "بست" فشاری هایالمان آمدن وجود به امکان کهطوری

 )ب( برقرار باشند: یا)الف(  ضوابط

 مقطع، کل ارتفاع به آزاد یدهانه طول نسبت -الف
ln

h
 .باشدن 4از  تربیش ،

 .باشند شده اعمال متمرکز یبارها گاه،هیتک رب  از 2h یمحدوده در -ب

 هایمدل .شودیم انجامطولی در ارتفاع مقطع تیر  کرنش یخط ریغ عیبا در نظر گرفتن توز قیعم یرهایت یطراح  9-11-8-1-2

 . شوندمی تلقی مناسب کرنش یخط غیر توزیع کردن منظور برای نامه آیین این 3پ-9بست و بند بر اساس ضوابط پیوست 

 قیعم یرهایتگذاری  و آرماتور یابعاد یهاتیمحدود  9-11-8-2

 برقرار باشد:     زیر یرابطه که شود انتخاب یاگونه به باید قیعم یرهایت مقطعابعاد   9-11-8-2-1

 (11-1) Vu ≤ ϕ0.83√fc
′ bwd         

 :باشند)ب(  و)الف(  ضوابط مطابق دیبا قیعم یرهایت یکنار وجوه در شده عیتوز یآرماتورها 9-11-8-2-2

 در که باشد؛ 0.0025bws دیبا حداقل ،Av ر،یت یطول محور بر عمود راستای در شده توزیع یبرش یآرماتورها مساحت -الف

 . است یعرض برشی یآرماتورها یفاصله ،s آن

 در که باشد؛ 0.0025bws2 دیبا حداقل ،Avh ر،یت یطول محور با یمواز راستای در شده توزیع یبرش یآرماتورها مساحت -ب

 . است یطول برشی یآرماتورها یفاصله ،s2 آن
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  .شودیم نییتع 1-5-11-9بند  اساس بر عمیق تیر در یکشش خمشی یآرماتورها حداقل 9-11-8-2-3 

 

 مجاور طولی آرماتورهای یفاصله حداقل. شودمی تعیین 3-9پوشش بتن در تیر عمیق بر اساس ضوابط فصل   9-11-8-2-4

 . گرددمی تعیین ،1-2-21-9بخش  مطابقمیلگردهای طولی تیر  یفاصله محدودیت اساس بر

  مقادیر از دینبا عمیق، تیر در عرضی و طولی برشی آرماتورهای یفاصله  9-11-8-2-5
𝐝

𝟓
  .باشد ترشیب متر یلیم 300 و  

آرماتورهای کششی در تیر عمیق بر اساس توزیع تنش در آرماتورهایی که مستقیما تابع لنگر  طول گیرایی  9-11-8-2-6

 . شودمی انجام 6-2-6-11-9خمشی نیستند، مطابق بند 

به  گاههیب ر تک در بتواند میلگرد که شوندمهار  طوری باید مثبت لنگر کششی یساده، آرماتورها یهاگاههیتک در  9-11-8-2-7

از لنگر  یناش یکشش یباشد، آرماتورهاشده  یطراح بند و بست یهامدلبر اساس  عمیق تیر. اگر درسشدن خود ب یتنش جار

 .شوند مهار 3پ-9از پیوست  2-5-3پ-9 بندمطابق ضوابط  دیمثبت با یخمش

 :باشند برقرار دیبا)ب(  و)الف(  ضوابط ،تیرهای عمیق یداخل یهاگاههیدر تک  9-11-8-2-8

 .باشد وستهیپ مجاور یهادهانه یآرماتورها با دیبا یمنف یخمش لنگر یکشش یآرماتورها -الف

      .دباش شده وصله هاآن به یا و بوده وستهیپ مجاور یهادهانه یآرماتورها با دیبا مثبت یخمش لنگر یکشش یآرماتورها -ب
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هاستون  9-12  

 گستره   9-12-1

بتن آرمه ستون پایه اختصاص دارد و شامل  در حالت نهایی مقاومتهای بتن آرمه بط این فصل به طراحی ستونضوا  9-12-1-1

  شود. نيز می

 هاو محدودیتکلیات   9-12-2

و فصل  3-9فصل  در مندرج دوام و طراحی ضوابط که ای باشدگونهبه  باید فوالدی آرماتورهای و  بتن مشخصات  9-12-2-1 

  .سازند برآورده را نامهآیين  این 1پ-9و نيز پيوست  9-4

اطمينان از انتقال مربوط به پيوستگی، و  21-9ها در حالت نهایی مقاومت، رعایت ضوابط فصل در طراحی ستون  9-12-2-2

  کامل نيروها بين بتن و آرماتور الزامی است.

پيروی کند. در سيستم پيش  16-9ستون باید از ضوابط فصل -ستون و دال-در بتن ریزی درجا، اتصاالت تير  9-12-2-3 

ی اتصاالت ستون به شالوده، ليهچنين کبرآورده نمایند. هم 17-9ساخته، اتصاالت باید الزامات انتقال نيرو را بر اساس ضوابط فصل 

 را تامين کنند.  17-9باید ضوابط فصل 

کردن مقطع کل در طراحی،  جای منظور ضلعی منتظم و اشکال مشابه، به یا چندمربع با مقطع  هایستوندر    9-12-2-4

ترین قطری که بزرگ بامقطع دایروی یک بر اساس  نياز و مقاومت طراحی را آرماتور مورد مقدارمقطع،  ناخالصمساحت توان می

 . تعيين نمود بتواند در داخل آن شکل محاط شود،

مساحت کل مقطع،  نظر است، تر از مقدار الزم برای تحمل بارهای موردها بزرگکه مقطع آن هاییستوندر    9-12-2-5

 تر از نصف مساحت کل نباشد، دریافته که کم توان بر اساس مساحت مؤثر کاهشنياز و مقاومت طراحی را می آرماتورهای مورد

قسمتی از سيستم مقاوم در برابر نيروهای زلزله هایی که و یا ستون های خمشی ویژههای قابگرفت. این بند برای ستون نظر

 باشد.، قابل اجرا نمیاندشدهطراحی  نامه آیين این 20-9فصل  ضوابط نبوده و بر اساس 

 فوالدهای عرضیمتر خارج از  ميلی 40شود، حداکثر ساخته با دیوار بتنی پارچه  صورت یک بهیک ستون  اگر  9-12-2-6

 گرفت. نظر در آنمقطع مؤثر  یمحاسبه درتوان را میستون 

پوشش حداقل برابر  ایبر اساس فاصلهسطح مقطع مؤثر ستون باید  متداخل،پيچ دورهای با دو یا چند برای ستون   9-12-2-7

   .محاسبه شود هاپيچدورخارج از در نياز  بتنی مورد

منظور  8-2-12-9تا  5-2-12-9موثر کاهش یافته بر اساس بندهای  مقطعستون سطح  در یکدر صورتی که    9-12-2-8

باید بر اساس سطح مقطع واقعی ستون انجام  ،های سازه که با آن ستون مرتبط هستندشود، آناليز سازه و طراحی سایر قسمت

 پذیرد. 

 نیاز مقاومت مورد  9-12-3 
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های و بر اساس ترکيب ذکر شد، 6-9که در فصل  هاگرفتن اصول تحليل و طراحی سازه نظر نياز با در مقاومت مورد  9-12-3-1

  شود.نامه تعيين می این آیين  7-9 فصلبارگذاری 

هم قابل کاربرد به طور هر ترکيب بارگذاری ، که در𝑴𝒖 و  𝑷𝒖 بار محوری با ضریب و لنگر خمشی با ضریب،   9-12-3-2

  شوند، باید به عنوان مقاومت مورد نياز در نظر گرفته شوند. زمان حاصل می

 مقاومت طراحی  9-12-4

( به صورت 1-1-9) عمومی یباید رابطهمقاطع ستون ی برای هر ترکيب بار قابل کاربرد، مقاومت طراحی در همه   9-12-4-1

 𝚽𝑺𝒏≥U  عمل توام بين تاثيرات بار منظور گردد. ضرایب  بوده وباید برقرار ( 1-8-9روابط تفصيلی ) بدین ترتيب کند.را تامين

 شوند. تعيين می 2-7-9، بر اساس جدول 𝚽کاهش مقاومت، 

محاسبه  3-8-9، بر اساس فرضيات و ضوابط بخش 𝑴𝒏 و  𝑷𝒏 مقاومت محوری اسمی و مقاومت خمشی اسمی،   9-12-4-2

  شوند.می

و  4-8-9بر اساس ضوابط بخش به ترتيب ، 𝑻𝒏 و  𝑽𝒏 مقاومت برشی اسمی و مقاومت پيچشی اسمی ستون،   9-12-4-3

   شوند. محاسبه می 6-8-9بخش 

 های آرماتورمحدودیت  9-12-5

ناخالص آن، درصد سطح مقطع  8تر از درصد و بيش 1تر از ، مساحت آرماتورهای طولی نباید کمبتنی هایستوندر   9-12-5-1

𝑨𝒈، پوششی ميلگردها نيز رعایت شوند هایباشد. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله.  

𝑽𝒖 که ستونای از هر ناحيهدر   9-12-5-2 > 𝟎. 𝟓𝜱𝑽𝒄 فراهم شود.  ناحيه باشد، الزم است حداقل فوالد برشی در آن

 تر از موارد )الف( و )ب( به صورت زیر است: ، مقدار بزرگ𝑨𝒗,𝒎𝒊𝒏حداقل آرماتور برشی، 

 

 )الف(
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f
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 گذاری جزئیات آرماتور  9-12-6

 کلیات   9-12-6-1

 شود. تعيين می 3-9فصل ترین ميلگرد بر اساس ضوابط پوشش بتن روی بيرونی 9-12-6-1-1

 گردد. تعيين می 21-9فصل طول مهاری آرماتورها بر اساس ضوابط  9-12-6-1-2

 شود. تعيين می 5-21-9استفاده از آرماتورهای گروهی در ستون مجاز بوده و ضوابط آن بر اساس بخش  9-12-6-1-3
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 گردد. تعيين می 1-2-21-9ند ی حداقل آرماتورهای مجاور بر اساس ضوابط بفاصله  9-12-6-1-4

 طولی  آرماتورهای  9-12-6-2

 شود:بر اساس موارد زیر تعيين می ستونحداقل تعداد ميلگردهای طولی در   9-12-6-2-1

 عدد 3 :مثلثی دورگيرهایداخل  ميلگردهای -الف

 عدد 4 :دایروی یا مستطيلی دورگيرهای داخل ميلگردهای -ب

 عدد 6 :یرویدا دورگيرهایبا  شده محصور ویژه خمشی هایقاب هایستون در یا و پيچدورداخل  ميلگردهای -پ

 شده آرماتورهای انتظار خم -9-12-6-3 

 6به  1نسبت به محور ستون نباید از  )ميلگرد غير هم امتداد( شده شيب قسمت مایل آرماتورهای طولی خم  9-12-6-3-1

 قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشند. های باال و پایينبخشتر باشد. بيش

های طولی آرماتورباشد،  آمدگی داشته نشستگی یا پيش متر عقب ميلی 75اگر وجه ستون یا دیوار بيش از   9-12-6-3-2

 یهای انتظار مجزا و وصلهآرماتورنشستگی باید  در محل عقب در این حالت .شوند ستفادهشده ا صورت خم یافته نباید به امتداد

ها در محل رفته فراهم گردد. در هر حال باید ضوابط مربوط به مهارها و وصله های وجوه عقبآرماتورمنظور اتصال به  پوششی به

  تغيير مقطع رعایت شوند.

 

 ستون طولی یآرماتورها یوصله  9-12-6-4

آرماتورها باید  یوصله ها مجاز است.و اتکایی در ستون سر به سرهای پوششی، مکانيکی، جوشی استفاده از وصله  9-12-6-4-1

 باشد 4-21-9امين نموده و منطبق با ضوابط بخش را تهای بارگذاری تمام ترکيب الزامات 

های پوششی فشاری مجاز اعمالی فشاری باشد، استفاده از وصله داراگر نيروی ميلگردها در اثر بارهای ضریب  9-12-6-4-2

تر از در هر حال نباید کماین طول اما  ساس موارد )الف( یا )ب( کاهش داد؛بر اتوان فشاری را می پوششی یاست. طول وصله

 متر باشد: ميلی 300

حداقل برابر مؤثر آرماتورهای عرضی در هر دو جهت  سطح مقطع ،پوششی یوصله یدر ناحيه های با خاموت کهبرای ستون -الف

ها، تنها سطح مؤثر خاموت سطح ی. در محاسبهضرب نمود 83/0در ضریب توان را می یپوششی وصلهباشد، طول  0.0015hs با

 .شودمنظور می  hهای عمود در امتدادمقطع شاخه
 .نمود ضرب 75/0 ضریب در توانمی را پوششی یوصله طول دورپيچ، با هایستون برای -ب

ی پوششی باید اگر نيروی ایجاد شده در ميلگرد طولی ستون در اثر بارهای با ضریب کششی باشد، طول وصله  9-12-6-4-3

وصله  یک مقطعتعداد ميلگردهایی که در  وبوده  0.5fy حداکثر کششی آرماتورتنش  این حالت اگردر  در کشش تعيين شود.

در طول  ldمعادل های پوششی ميلگردهای مجاور حداقل و در ضمن وصلهنصف ميلگردهای کششی باشد،  حداکثرشوند، می

، در غير این صورت .اختيار شود ldطول پوشش باید حداقل برابر با محسوب شده و  Aستون فاصله داشته باشند، وصله از نوع 

تر از در هر حال طول وصله نباید کمدر نظر گرفته شود.  1.3ldباید حداقل برابر با  محسوب شده و طول پوشش Bوصله از نوع 

 ميلی متر در نظر گرفته شود.  300
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 های اتکایی مجاز خواهداستفاده از وصله ی ترکيبات بار فشاری باشد،اگر نيروی ميلگرد طولی ستون در همه  9-12-6-4-4

اضافی  هایو یا در محل وصله، از ميلگرد ؛مقاطع مختلف انجام شود ی آرماتورهای طولی ستون درکه وصله آن به شرط بود؛

حاصل یابند، معادل محل وصله امتداد می هر وجه ستون در که حداقل مقاومت کششی ميلگردهایی که در طوری به شود؛ استفاده

  ستون باشد. وجهتمامی ميلگردهای موجود در آن  در سطح مقطع 0.25𝐟𝐲 ضرب

 

 آرماتورهای عرضی  9-12-6-5 

جزئيات ميلگردهای عرضی  .دآرماتورها را برآورده ساز یترین الزامات فاصلهکننده آرماتورهای عرضی باید محدود  9-12-6-5-1

 باشد.  3-6-21-9تا  1-6-21-9های ندباید مطابق ضوابط ب

 6-6-12-9بق بند امطها دورپيجبسته و یا های( )تنگهای آرماتورهای طولی با استفاده از خاموتالزم است   9-12-6-5-2 

ها وجود نشان دهد که مقاومت و امکان ساخت مناسب برای آن که آزمایش و تحليل سازه مگر این شوند؛صورت جانبی مهار  به

 .دارد

شوند، باید توسط آرماتورهای عرضی  تعبيه (پدستالستون پایه )ستون یا  باالیهای مهاری در قسمت اگر پيچ  9-12-6-5-3

 ميلی 125 طول. آرماتورهای عرضی باید در گرفته است، محصور شوندرا در بر  ستون پایهستون یا  آرماتور طولی 4که حداقل 

 10 به قطرآرماتور  3یا  ميلی متر و 12 به قطرآرماتور  2توزیع شوند و حداقل شامل  ستون پایهستون یا  باالیمتری قسمت 

  .باشندميلی متر 

 

 گاه جانبی آرماتورهای طولیتکیه  9-12-6-6

 شده تر از نصف فواصل تعيينشالوده یا دال نباید بيش باالیاز سطح  ستون اولين خاموت یدر هر طبقه، فاصله  9-12-6-6-1

 ها باشد.خاموت برای

و یا کالهک  ،)کتيبه( پهنهدال،  افقی ترین ميلگردهایاز زیر پایين ستون آخرین خاموت یدر هر طبقه، فاصله  9-12-6-6-2

وجوه ستون،  یبه کليه دستکاتصال تير یا  صورت ها باشد. درخاموتبرای شده  تر از نصف فواصل تعييننباید بيش ،برشی

ترین تير یا دستک ارتفاع در کمافقی گرد ترین ميلمتر از زیر پایين ميلی 75حداکثر  یها را در مقطعی به فاصلهتوان خاموتمی

 .متوقف نمود

 فوقانی امتداد یابند. یترین ميلگردهای طبقهها باید از روی شالوده یا دال تا تراز پایينرپيچدودر هر طبقه،    9-12-6-6-3

  باشد: 1-12-9ها باید مطابق جدول پيچدوردر هر طبقه، قسمت فوقانی    9-12-6-6-4
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 ستون یفوقان قسمت در هاپيچدورامتداد  الزامات 1-12-9 شماره جدول

 ستون یانتها تیوضع دورپیچ امتداد الزامات

 

 .هستند یفوقان گاههيتک یدارا که ییاعضا در ،یافق یآرماتورها نیترنیيپا تراز تا امتداد

 به دستک یا ريت اتصال درصورت

 ستون وجوه یهيکل

 آرماتور. هستند یفوقان گاههيتک یدارا که ییاعضا در یافق یآرماتورها نیترنیيپا تراز تا امتداد

 یبرش کالهک و ،پهنه دال، پایين قسمت تا هاپيچدور یفوقان قطع محل از پس یاضاف یعرض

 .یابدیم امتداد

 یا ريت اتصال عدم صورت در

 ستون وجوه یهيکل به دستک

 ستون سر با یهاستون .باشد ستون عرض ای قطر برابر دو ستون سر عرض ای قطر که یتراز تا امتداد

هایی از سيستم پيچ و یا قسمتگيری خاموت، دور کار شدگی با به های طولی انتظار باید در محل خمآرماتور  9-12-6-6-5

 یحاطر ،افقی نيروی محاسباتی قسمت مایل ميلگردهای انتظار یبرابر مؤلفه 5/1و برای نيرویی معادل  ؛ای کف مهار شوندسازه

 150تر از بيش ی ميلگرد انتظارشده نقاط خم نباید از بسته و دورپيچ، ی چنين ميلگردهای عرضی به صورت خاموتفاصله .شوند

   متر باشد. ميلی

 برشی عرضیآرماتور   9-12-6-7

 توان در ستون از فوالد برشی به صورت تنگ، خاموت و یا دورپيچ استفاده نمود. در صورت لزوم می   9-12-6-7-1

𝑽𝒔اگر ی حداکثر آرماورهای برشی ستون فاصله   9-12-6-7-2 ≤ 𝟎. 𝟑𝟑√𝒇𝒄
′  𝒃𝒘𝒅   ترین از ، برابر با کوچکباشد

𝒅

𝟐
و   

𝑽𝒔اگر  ميلی متر، و  600 > 𝟎. 𝟑𝟑√𝒇𝒄
′  𝒃𝒘𝒅   ترین از ، برابر با کوچکباشد

𝒅

𝟒
 ميلی متر است.  300و   
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 دیوارها  9-13

 گستره 9-13-1

 د.نبتن آرمه رعايت شوطراحي ديوارهاي  درضوابط اين فصل بايد  9-13-1-1

 انجام شود. 20-9فصل  براساسبايد  زياد پذيري متوسط وبا شكل ايطراحي ديوارهاي سازه 9-13-1-2

 مطابق آرماتور افقيحداقل درنظر گرفتن با و  4-8-9 تا 2-8-9 يبندهابايد طبق اي طرهطراحي ديوارهاي حائل  9-13-1-3

 شود.  انجام 6-13-9بند 

. در صورتیكه اين ديوارها مطابق انجام شود 15-9ضوابط فصل  براساسبايد  تیر روي زمین طراحي ديوارها به عنوان 9-13-1-4

 ها رعايت شود. در مورد آن 8-11-9از نوع تیر عمیق باشند، بايد ضوابط بند   8-11-9ضوابط بند 

 كلیات 9-13-2

 3-9در طراحي ديوارها بايد كلیه مشخصات بتن و آرماتورها و نیز قطعات مدفون در بتن بر طبق الزامات فصول  9-13-2-1

 نامه باشند.اين آئین 4-9و

 شود،مي گرفته نظر در وارد بر ديوار متمركز بارهاي از يك هرتحمل  براي موثر ناحیه عنوان به كه ديوار افقي طول 9-13-2-2

 متمركز بارهاي تا مركز مركز فاصله از يا و اثر سطح طرف هر در ديوار ضخامت برابر دو اضافه به بار اثر سطح پهناي از نبايد

 گرفته، صورت طراحي براساس آنكه مگر گیرد، قرار ديوار قائم درزهاي از خارج نبايد اتكايي باربري موثر افقي طول. كند تجاوز

  .پذيرد صورت درزها در مناسبي نحو به نیروها انتقال

 صورت گیرد. 5-17-9اتصال قطعات به يكديگر بايد بر اساس بند  ،ساختهپیش يديوارها در 9-13-2-3

  .گیرد صورت 2-17-9 بند براساس بايد هاشالوده به ديوارها اتصال 9-13-2-4

 هايبنديپشت ها،ستون ها،بام ها،كف مانند مجاور متقاطع قطعات در را هاآن بايد ديوارها پايداري تامین براي 9-13-2-5

  .كرد مهار هاشالوده يا متقاطع ديوارهاي ديواري، هايستون ديواري،

 حداقل ضخامت دیوار 9-13-3

 كه شرايطي در تنها كمتر هايضخامت از استفاده. درنظر گرفته شود زير مقادير از كمتر نبايد ديوارها ضخامت 9-13-3-1

 .باشدمي مجاز باشد، وارده بارهاي اثر زير ديوار كافي پايداري و مقاومت بیانگر سازه تحلیل
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 :پذيري كماي با شكلو ديوارهاي سازه باربر ديوارهاي -الف
25
 نشده مهار ارتفاع ،نشده مهار طول بین مقدار حداقل1

 روش با كه كندمي صدقباربري  ديوارهاي مورد دراين محدوديت فقط  .باشد ربزرگت كه هركدام ، مترمیلي 100 و ديوار

 .باشند شده طراحي 2-5-13-9 بند شده ساده

 باربر: غیر ديوارهاي -ب
30
 ربزرگت كه هركدام، مترمیلي 100 و ،ديوار نشده مهار ارتفاع يا نشده مهار طول مقدار حداقل1

 .باشد

. مترمیلي 200 دارند: قرار خاك با تماس در دائما  كه ديوارهايي ساير و و ديوارهاي شالوده هازيرزمین بیروني ديوارهاي -پ

 .باشند شده طراحي 2-5-13-9 بند شده ساده روش با كه كندمي صدق ديرامو دراين محدوديت فقط 

 هاي طراحيتالش 9-13-4

 كلیات 9-13-4-1

 جانبي، بارهاي و محوري برون با بارهاي جمله از شوند،مي وارد هاآن به كه بارهايي تمامي براي بايد ديوارها 9-13-4-1-1

  .شوند طراحي

و تحلیل سازه با منظور داشتن  ،7-9فصلضوابط براساس  براي بارهاي نهايي، بايد هاي طراحي در ديوارهاتالش 9-13-4-1-2

 . دنتعیین شو 6-9الزامات فصل 

در ديوارهاي  د.نشو تعیین 7-6-9 يا و 6-6-9، 4-5-6-9بندهاي بايد براساس ضوابط  در ديوارها اثرات الغري 9-13-4-1-3

 . تعیین نمودرا براساس الزامات آن بند  از صفحه خارجتوان اثرات الغري مي 8-13-9بند  مشمول ضوابط

 نهائي محوري نیروي و لنگر 9-13-4-2

در ،  uP نهائي،همراه با نیروهاي محوري  ممكن است كه،  uMديوارها بايد براي حداكثر لنگر خمشي نهائي،  1-2-4-13-9

 n,maxPاز  بیشتر ، نبايدبرون محوريبا نهائي  . مقدار بار محوري، طراحي گردندبه ديوار وارد شود ،هر يك از تركیبات بارگذاري

 uM خمشي طراحيلنگر  .شود تعیین 2-7-9 جدول در كنترل-فشار مقاطع يبرا بايد ضريب  مقدار. باشد 8-9مطابق فصل 

  .شده باشد تشديد 7-6-9 يا و 6-6، 4-5-6-9 يبندها موضوعبايد براساس اثرات الغري 

 نهائي يبرشتالش  9-13-4-3

  طراحي شوند. uV خارج از صفحهبرش  نیز و uVديوارها بايد براي حداكثر برش داخل صفحه  1-3-4-13-9

  

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



جلددوم -آئین نامه بتن ایران                                                                                                 دیوارها                                     

 

101 
 

 مقاومت طراحي 9-13-5

 كلیات  9-13-5-1

و اعمال اثر  ، ت-1-8-9ب و -1-8-9، الف-1-8-9 روابطتامین در كلیه مقاطع بايد بر اساس  طراحي ديوارها 9-13-5-1-1

 شود. تعیین مي 7-9براساس ضوابط فصل  مقدار ضريب . اندركنش نیروي محوري و لنگر خمشي در هر تركیب بار، صورت گیرد

 

  داخل یا خارج صفحه يخمشلنگر محوري و  طراحي براي بار 9-13-5-2

توان را مي ،داخل يا خارج از صفحه، nMخمشي اسمي مقاومت و  nP محورياسمي مقاومت در ديوارهاي باربر،  1-2-5-13-9

در ديوارهاي زير اثر بار محوري و لنگر خمشي خارج از  ؛روش جايگزين يك . به عنواننمودمحاسبه  8-9ضوابط فصل مطابق با 

 . انجام داد 4-2-5-13-9و  3-2-5-13-9شده بندهاي توان براساس رابطه سادهصفحه، طراحي را مي

 2-8-9را بايد براساس ضابطه بند  nMها بار محوري قابل مالحظه نیست، در ديوارهاي غیرباربر، كه در آن 2-2-5-13-9

 محاسبه نمود.

 ششم-يك از كمتراز صفحه ديوار  خارج بار محوري برون هاآن در كه توپر مستطیل مربع مقطع با ديوارهاي در 9-13-5-2-3

 .تعیین نمود زير تجربي رابطهاستفاده از  با را ،nP ،مقطعاسمي  مقاومت توانمي است، ديوار ضخامت

(1-13-9 )                 
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 .شود تعیین زير شرح به بايد كه است صفحه ازجهت خارج  در ديوار موثر طول ضريب k رابطه، اين در

 انتها دو هر در يا يك در چرخش از آنها در كه پايین و باال در جانبي حركت مقابل در مهارشده ديوارهاي در -الف

 k=8/0: باشد شده جلوگیري

( ديوار پائین و باال) انتها دو در چرخش از آنها در كه پائین و باال در جانبي حركت مقابل در مهارشده ديوارهاي در -ب

 k=0/1: باشد نشده جلوگیري

 k=0/2: جانبي حركت مقابل در مهارنشده ديوارهاي در -پ

 تعیین شود. 2-7-9كنترل در جدول -بايد براي مقاطع فشار ،شود ضرب nP دركه بايد  ضريب  4-2-5-13-9

  درنظر گرفته شود. 6-13-9شده در بند آرماتورگذاري در ديوارها نبايد كمتر از مقادير تعیین 9-13-5-2-5

 برش داخل صفحهطراحي براي  9-13-5-3

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



جلددوم -آئین نامه بتن ایران                                                                                                 دیوارها                                     

 

102 
 

 8-3-5-13-9تا  2-3-5-13-9 هايبايد براساس ضوابط بند ،nV اسمي داخل صفحه ديوارها، برش مقاومت 1-3-5-13-9

wwمحاسبه شود. براي ديوارهاي با  lh 2 انجام  نیز 3پ-9 پیوست موضوع خرپاييبراساس روش  توانرا مي، طراحي براي برش

-7-13-9و  2-7-13-9و فواصل میلگردهاي بندهاي  6-13-9هاي بند در تمام موارد آرماتورگذاري ديوارها بايد محدوديت. داد

 نمايد. تامین را  4

در نظر  /wl80 توان برابر بارا مي dو است مقدار ضخامت ديوار  hبرش داخل صفحه،  براي هاطراحي ديوار در 2-3-5-13-9

. درنظر گرفتن مقادير بیشتري است ي آرماتورهاي كششيدورترين تار فشاري تا مركز نیرو فاصلهبه طور معمول  d. مقدار گرفت

 . باشدميمحاسبه شود، مجاز  هاكرنش همسازيسطح تحت كشش براساس تحلیل  در شرايطي كه مركز  ،dبراي 

hdfنبايد از مقدار  nVدر هیچ مقطع افقي از ديوار، مقدار  3-3-5-13-9 c'/  . منظور شودبیشتر  830

 بايد از رابطه زير محاسبه شود: nVمقدار  4-3-5-13-9

(2-13-9 )                                         scn VVV  

براي فشار، مثبت و براي كشش،  uNعالمت  شود. در اين جدولتعیین مي، 1-13-9براساس جدول ،  cVمقدار  5-3-5-13-9

 شود. ميمنفي در نظرگرفته 

ديوارهاي  cV، مقدار 5-3-5-13-9مطابق بند  تربه روش دقیقبتن برشي در صورت عدم محاسبه مقاومت  6-3-5-13-9

hdfاز  بیشتر تحت اثر نیروهاي محوري فشاري نبايد c'/ 170 در ديوارهاي تحت اثر نیروي محوري كششي،  و اختیار شود

 .باشد 7-5-8-9 بندشده در از مقدار ارائهنبايد بیشتر 

 در ديوارها cVمحاسبه  1-13-9جدول 

 روش محاسبه
نیروي 

 cV محوري

 شدهروش ساده
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قرار  از پاي ديوارديوار )هركدام كه كمتر باشد( يا نصف طول  اي كمتر از نصف ارتفاعمقاطعي كه در فاصله 9-13-5-3-7

 ديوار طول نصف يا ارتفاع نصف معادلترازي  در، 1-13-9 جدول در تردقیق روش مطابق ،cV براي مقدار توانرا ميدارند، 

 .نمودطراحي  ديوار پاي از( باشد كمتر كه)هركدام 

 محاسبه شود:هاي عرضي برشي تامین شده و از رابطه زير آرماتوربايد توسط  sVمقدار  8-3-5-13-9

(3-13-9 )                                        
s

dfA
V

ytv
s  

 برش خارج از صفحهطراحي براي  9-13-5-4

 محاسبه شود. 5-8-9بند بايد براساس ضوابط  ،nV ديوارها، خارج از صفحه اسمي برش مقاومت 1-4-5-13-9

 هاي مقادیر آرماتورهامحدودیت 9-13-6

 اختیار 3-6-13-9 و 2-6-13-9 بندهاي در مندرج مقادير از كمتر نبايد عرضي و طولي هايآرماتور ديوارها، در 9-13-6-1

 . شوند

cu صفحه داخل برش براي كه مواردي در 2-6-13-9 VV 5.0 مساحت به طولي آرماتور مقطع مساحت نسبت حداقل ،است 

-9 هايبند ضوابط براساس بايد ،(t) مقطع كل مساحت به عرضي آرماتور مقطع مساحت نسبت حداقل و( l) مقطع كلي

 . دنشو تعیین 2-2-6-13-9 و 13-6-2-1

 :است زير شرح به مختلف هايآرماتور براي l حداقل 1-2-6-13-9

 0012/0: :مگاپاسكال 420 از بیشتر يا و يمساو تنش تسلیم با و كمتر و مترمیلي 16 قطر با دارآج هايآرماتور براي -الف

 0015/0: مگاپاسكال 420 از كمتر تنش تسلیم با و كمتر و مترمیلي 16 قطر با دارآج هايآرماتور براي -ب

 0015/0: مترمیلي 16 از بیشتر قطر با دارآج هايآرماتور براي -پ

 0012/0: شدهجوش يسیم هايشبكه براي -ت

 0010/0میلگرد يا سیم جوش شده:  يپیش ساخته با شبكه ها يدر ديوارها -ث

 :است زير شرح به مختلف هايآرماتور براي t حداقل 2-2-6-13-9

 0020/0: :مگاپاسكال 420و يا بیشتر از  يمساو تسلیم تنش با و كمتر و مترمیلي 16 قطر با دارآج هايآرماتور براي -الف

 0025/0: مگاپاسكال 420 از كمتر تسلیم تنش با و كمتر و مترمیلي 16 قطر با دارآج هايآرماتور براي -ب

 0025/0: مترمیلي 16 از بیشتر قطر با دارآج هايآرماتور براي -پ
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 0020/0: شدهجوش سیمي هايشبكه براي -ت

 0010/0در ديوارهاي پیش ساخته با شبكه هاي میلگرد يا سیم جوش شده:  -ث

 صفحه داخل برشبراي  كه مواردي در 3-6-13-9
cu VV 5.0 حداقل  ،استl  وt (ب) و( الف) برابر با مقادير بايد 

 :شود زير منظور

 ولي، ،درنظر گرفته شود 0025/0 و( 9-13-4) رابطه از شدهمحاسبه مقدار دو بزرگترين با برابر بايد l حداقل -الف

 . اختیار شود بیشتر 2-6-13-9 بند در شدهحاسبه م t مقدار از الزم نیست

(4-13-9)                      00250525000250 .
l

h
... t

w

w
l 













  

 .درنظر گرفته شود 0025/0 با برابر بايد t حداقل -ب

 جزئیات آرماتورگذاري 9-13-7

 كلیات 9-13-7-1

 به ترتیب مطابق ها به يكديگر بايدمیلگردها و نیز مهار میلگردها در بتن و چگونگي وصله آن روي بتني پوشش 9-13-7-1-1

 .باشد 21-9و  4-9 ضوابط فصول

 فاصله آرماتورهاي طولي 9-13-7-2

 و ديوار ضخامت برابر سه از بیشتر نبايد درجاريز ييوارهار دد شبكه هر در از يكديگر طولي هايآرماتور فاصله 9-13-7-2-1

نبايد  طوليي هاآرماتورالزم باشد، فاصله  ديوار برشي براي مقاومت داخل صفحه آرماتور. اگر در نظر گرفته شود مترمیلي 350

 .، تجاوز كندwl، يك سوم طول ديوار از

پیش ساخته نبايد بیشتر از پنج برابر ضخامت  ييوارهار دد شبكه هر در يكديگر از طولي يآرماتورها فاصله 9-13-7-2-2

آرماتور برشي براي  در نظر گرفته شود. اگرمیلیمتر براي ديوارهاي داخلي  750براي ديوارهاي خارجي و متر میلي 350و  ديوار

 .كند تجاوز ،میلیمتر 350و  wl، h3/3نبايد از  طولي يمقاومت داخل صفحه ديوار الزم باشد، فاصله آرماتورها

 آرماتورهاي از هريك ،ايطره حائل وزيرزمین  ديوارهاي جز به متر،میلي 250 از بیشتر ضخامت با ديوارهاي در 9-13-7-2-3

 :شوند ب زير درنظر گرفته والف  بندهاي مطابق ديوار، سطح موازات به شبكه دو در بايد عرضي و طولي

حداقل  ايفاصله در بايد امتداد، هر براي الزم آرماتور كل سوم دو حداكثر و نصف حداقل شامل آرماتور شبكه يك -الف

 . شود داده قرار يبیرون رويه از ديوار ضخامت سوم يك حداكثر برابر و مترمیلي 50 برابر
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حداكثر  و مترمیلي 20 حداقل برابر ايفاصله در بايد امتداد هر براي الزمآرماتور  باقیمانده شامل آرماتور شبكه يك -ب

 .شود داده قرار داخلي رويه از ديوار ضخامت سوم يك برابر

و تا جائي كه ممكن است، به وجه كششي نزديك  توزيع شدهصورت مناسبي خمشي بايد به -كششي آرماتور 9-13-7-2-4

 باشد.

 فاصله آرماتورهاي عرضي 9-13-7-3

 و سه برابر ضخامت ديواراز بیشتر نبايد  در ديوارهاي درجاريز هر شبكهدر  از يكديگر عرضيهاي آرماتورفاصله  9-13-7-3-1

يك پنجم  نبايد از عرضيي هاآرماتورالزم باشد، فاصله  ديوار برشي براي مقاومت داخل صفحه آرماتور. اگر باشد مترمیلي 350

 بیشتر باشد.،  wl،طول ديوار

برابر ضخامت  پنج از بیشترنبايد  ساختهپیش يديوارها در شبكه هردر  يكديگر از عرضيفاصله آرماتورهاي  9-13-7-3-2

داخل آرماتور برشي براي مقاومت  . اگرباشدمیلیمتر براي ديوارهاي داخلي  750براي ديوارهاي خارجي و متر میلي 350ديوار و 

 بیشتر باشد. میلیمتر 350و  wl، h3/5 نبايد از عرضي يصفحه ديوار الزم باشد، فاصله آرماتورها

 طولي گاه جانبي آرماتورهايتكیه 9-13-7-4

 طولي آرماتور كل مقطع سطحبراي تامین مقاومت محوري نیاز است و يا  طوليبه آرماتورهاي  كهمواردي در 9-13-7-4-1

stA مقطع كل مساحت درصد يك از gA0.01 استفاده شود طولي هايبراي مهار آرماتور هاي عرضيتنگ بايد از ستبیشتر ا. 

 آرماتورگذاري اطراف بازشو 9-13-7-5

 در آن معادل يا مترمیلي 16 قطر با آرماتور دو حداقل ،6-13-9 بند نیاز مورد هايآرماتور حداقل بر عالوه 9-13-7-5-1

 دو در آرماتور سفره يك داراي ديوارهاي در مترمیلي 16 قطر با آرماتور يك و جهت، دو در آرماتور سفره دو داراي ديوارهاي

براي توسعه تنش  بايد هاآرماتور اين. شوند تعبیه ها و يا بازشوهاي با اندازه مشابهي درها، پنجرههابازشو اطراف در بايد جهت،

 .شوند مهار بازشو هايگوشهتسلیم میلگرد در 

 تحلیل خارج از صفحه دیوارهاي الغرروش جایگزین براي  9-13-8

 كلیات 9-13-8-1

تواند مي ،كنندميرا برآورده  بند( اين ثديوارهايي كه ضوابط )الف( تا )اثرات الغري خارج از صفحه  تحلیل 9-13-8-1-1

 مطابق ضوابط اين بخش صورت گیرد:

 سطح مقطع در ارتفاع ديوار ثابت باشد. -الف

 .باشدكنترل -ديوار به صورت كشش رفتار خمشي خارج از صفحه -ب
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محاسبه  3-9براساس ضوابط فصل ، rf مدول گسیختگي،با استفاده از  crMباشد. كه  crMبرابر با  nMحداقل مقدار  -پ

 شود. مي

gcديوار، از  ارتفاع وسطدر مقطع  uPمقدار  -ت Af 06.0 .بیشتر نباشد 

 ، از-P، با درنظر گرفتن اثرات s، برداريبهرهبارهاي  شده برايمحاسبهتغییرشكل خارج از صفحه  -ث
150

cl  تجاوز

 نكند. 

 مدلسازي 9-13-8-2

گسترده يكنواخت اثر بار جانبي زير محوري كه تحت بار  هاي ساده وگاهبا تكیه ديوار بايد به عنوان يك عضو 9-13-8-2-1

 دهد. و تعییرشكل در وسط ارتفاع ديوار رخ ميخمشي حداكثر لنگر  ،قرار دارد تحلیل شود. در اين شرايط خارج از صفحه

بايد با فرض توزيع يكنواخت روي عرضي برابر با در باالي هر مقطع بارهاي ثقلي متمركز وارد شده به ديوار  9-13-8-2-2

شود، در نظر گرفته شود. مقدار عرض كل براي )افقي:قائم( زياد مي 2:1عرضي در دو سمت كه با شیب عالوه عرض اعمال بار به

 توزيع يكنواخت نبايد از مقادير )الف( يا )ب( تجاوز كند:

 فاصله بین بارهاي متمركز -الف

 ديوارهاي لبه  -ب

 ضریب دارلنگر  9-13-8-3

ارتفاع ديوار، ناشي از تركیب خمش و بار محوري، بايد دربرگیرنده اثرات تغییرشكل  وسط در uMمقدار لنگر  1-3-8-13-9

 هاي )الف( يا )ب( باشد. ديوار براساس ضوابط بند

 محاسبات روش تكرار با استفاده از  -الف

(5-13-9)                                  uuuau PMM  

از مركز  خارجناشي از بارهاي جانبي و بارهاي محوري  ،ارتفاع ديوار وسطدر  دار ضريب لنگرحداكثر  uaM كه در آن،

 شود.را شامل نمي P-است و اثرات 

 شود:از رابطه زير محاسبه مي uمقدار 

(6-13-9 )                               
crc

cu
u

IE).(

lM

48750

5 2



 

 برابر است با:  crIخورده مقطع ممان اينرسي ترك در اين رابطه،
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(7-13-9)       
32
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cd
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 . درنظر گرفته شود 6بايد برابر با  cE/sEو حداقل مقدار نسبت 

 با استفاده از روش مستقیم: -ب

(8-13-9)                      


















crc

cu

ua
u

IE).(

lP

M
M

48750

5
1

2
 

 برداريبارهاي بهره –تغییرشكل خارج از صفحه  9-13-8-4

 aMمحاسبه شود كه در آن،  روابط زير ، بايد براساسs، برداريبهرهتغییرشكل خارج از صفحه ناشي از بارهاي  1-4-8-13-9

 شود. ( تعیین مي10-13-9با استفاده از رابطه )

crMaMاگر  -الف 









3

2
 

cr                                                الف(9-13-9)
cr

a
s

M

M
 












 

craاگر   -ب MM 









3

2
 

            ب(9-13-9)   
 
 



























 crn

crn

cra
crs

MM

MM


3
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32

32

3

2
 

جانبي و بارهاي محوري داراي خروج برداري بهرهناشي از بارهاي  ارتفاع ديوار، وسط در aMلنگر  مقدار حداكثر 2-4-8-13-9

ها تعیین ( و با حل تكراري روي تغییرشكل9-13-10شود، بايد با استفاده از رابطه )را نیز شامل مي ssPاز مركزيت، كه اثرات 

 شود. 

(10-13-9)                                 sssaa PMM  

 محاسبه شوند: (9-13-12( و )9-13-11روابط )بايد براساس  nو  cr مقادير 3-4-8-13-9

(11-13-9)                                      
gc

ccr
u

IE

lM

48

5 2



 

(12-13-9 )                                     
crc

cn
n

IE

lM

48

5 2



 

 شود.مي( محاسبه 9-13-7رابطه ) ( با استفاده از9-13-12در رابطه ) crIمقدار  4-4-8-13-9
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 هادیافراگم -9-14

 گستره 9-14-1

 هايي با شرايط زير، رعايت شوند:فصل بايد براي طراحي ديافراگمضوابط اين  9-14-1-1

 اند.يکپارچه ساخته شده يهاي بتني درجادالهايي كه به صورت ديافراگم -الف

 اند.ساخته اجرا شدهاجزاي پيش يك رويه بتني درجا بر روي به صورتهايي كه ديافراگم -ب

توسط رويه بتني  تواننداند. نوارهاي لبه مينوار لبه تشکيل شده داراي ساختههايي كه از اجزاء پيشديافراگم -پ

 شده باشند.تيرهاي لبه تامين  و يا توسطدرجا 

 ساخته متصل به يکديگر و بدون بتن رويه درجا تشکيل شده اند.ء پيشديافراگمهايي كه از اجزا -ت

 برآورده نيز را 9-20-9 بندبايد ضوابط  شوند، كه براي تحمل بار جانبي زلزله طراحي ميي ياهسازهي هاديافراگم 9-14-1-2

 .نمايند

 نیروهاي طراحي دیافراگم 9-14-2

 (.1-14-9)رجوع شود به شکل  مورد توجه قرار گيرندزير نيروهاي  آثار ها بايددر طراحي ديافراگم 9-14-2-1

 سازه برنيروهاي داخل صفحه ديافراگم ناشي از بارهاي جانبي وارد  -الف

  ديافراگم بهنيروهاي منتقل شده  -ب

 ايغيرسازه اجزاءديافراگم و اعضاي قائم قاب يا  بوجود آمده در اتصاالتنيروهاي  -پ

 در سازه مايل ايجاد شده در اثر وجود اجزاء قائم مهاري و يا اجزاءافقي نيروهاي  -ت

 ناشي از بارهاي ثقلي و ساير بارهاي وارد بر سطح ديافراگم خارج از صفحه نيروهاي -ث

 حداقل ضخامت دیافراگم 9-14-3

تحت اثر  آنها پايداري، مقاومت و سختي نحوي كه از تامين برخوردار باشند به ها بايد از ضخامت كافيديافراگم 9-14-3-1

  .اطمينان حاصل شودبارهاي ضريبدار  اتتركيب

اين  مطابق ضوابط ساير فصول اعضا ايناز ضخامت مورد نياز  كمتربايد نهاي سقف و كف ديافراگمضخامت  9-14-3-2

 . باشد طرفه و دوطرفههاي يكبراي دال نامهآئين

ى نظر خواهى
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ديافراگم بر وارد نيروهاي  1-14-9  شکل

مقاومت مورد نیاز 9-14-4

كلیات 9-14-4-1

دارضريببارهاي  اتها بايد براساس تركيبها و اتصاالت آنكنندهجمعها، مت مورد نياز براي ديافراگممقاو 9-14-4-1-1

. تعيين شود 7-9 فصل

اثرات بارهايبا در نظر گرفتن هايي كه بخشي از سقف يا كف هستند، بايد مقاومت مورد نياز براي ديافراگم 9-14-4-1-2

. تعيين شود واردهخارج از صفحه همزمان با ساير بارهاي 

مدلسازي دیافراگم و تحلیل 9-14-4-2

رعايت شوند. ساختمانمبحث ششم مقررات ملي مدلسازي و تحليل ديافراگمها بايد ضوابط  در 14-4-2-1

 در مدل سازي ديافراگم .را برآورده نمايد 6-9 فصل الزاماتبايد ها ديافراگمسازي و تحليل  فرآيند مدل 9-14-4-2-2

 توان از هر مجموعه فرضيات منطقي و سازگار براي سختي آن استفاده نمود.مي
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آن بايد بر مبناي تامين لنگر خمشي، نيروي برشي و نيروي محوري داخل صفحه تحليل ديافراگم و تعيين 9-14-4-2-3

هاي زير را به كار گرفت:توان مدلصورت گيرد. در اين رابطه، ميطراحي شرايط تعادل و شرايط مرزي 

ديافراگم صلب، در صورتي كه بتوان آن را صلب فرض نمود. -الف

پذير فرض نمود.پذير، در صورتي كه بتوان آن را انعطافديافراگم انعطاف -ب

كه در آن حداكثر  هاي جداگانه بر اساس فرض حدود باال و پايين براي سختي داخل صفحه ديافراگم،تحليل -پ

 گيرد. ها، مبناي طراحي قرار ميآمده از هريك از اين مدلتالش بدست

ديافراگم انعطاف پذيري  نظور كردنم محدود بااجزاي مدل  -ت

مدل خرپايي -ث

تواند مورد استفاده قرار مي مبحث ششم مقررات ملي ساختمانها، ضوابط ديافراگميا انعطاف پذيري تعيين صلبيت  براي

  گيرد. 

پذير آن،انعطافها، فارغ از عملکرد صلب يا كنندهدهنده آن از جمله جمعطراحي ديافراگم و اجزاء تشکيل 9-14-4-2-4

ضروري است.

مقاومت طراحي 9-14-5

كلیات 9-14-5-1

USnرابطه ها بايد براي تركيب بارهاي ضريبدار و براساس اقناع ها و اتصاالت آنطراحي ديافراگم 1-1-5-14-9   مطابق

 صورت گيرد.  7-9فصل ضوابط 

تعيين شود.  7-9فصل  بايد براساس ضوابطضريب  9-14-5-1-2

باشد: (تبايد در انطباق با يکي از بندهاي )الف( تا ) ديافراگم مقاومت طراحي 9-14-5-1-3

وارد بر لنگر  مدل شده باشد و كه ديافراگم به صورت يك تير با عمقي برابر با عمق كامل ديافراگم موارديدر  -الف

-14-9تا  2-5-14-9هاي طراحي بايد براساس بندهاي ، مقاومتتحمل شود هالبه متمركز در هايآرماتورتوسط  آن

تعيين شوند. 5-4

پيوست مدل شده باشد، مقاومت طراحي بايد براساس  روش خرپاييكه ديافراگم يا بخشي از آن، با  موارديدر  -ب

.شود تعيين 9-3

خواهى نظر براى فقط ستناد
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 8فصل ضوابط با  مطابق، مقاومت طراحي بايد شده باشد مدلاجزاء محدود روش كه ديافراگم با  موارديدر  -پ

بيني پيش، مواردشود. توزيع غيريکنواخت برش بايد در طراحي برشي مورد توجه قرار گيرد. در اين  تعيين

 . باربر جانبي الزامي است ها براي انتقال برش به اجزاء قائم سيستمكنندهجمع

بايد ضوابط تعادل را  هااين روش، شده باشدطراحي  دهاي فوقهائي غير از بنكه ديافراگم با روش موارديدر  -ت

طراحي حداقل برابر با مقاومت مورد نياز براي تمام اجزاء موجود در مسير بار را تامين  هايو مقاومتنموده برآورده 

 د.نماين

 لنگر خمشي و نیروي محوريطراحي براي  9-14-5-2

و  3-8-9بندهاي داخل صفحه، بايد براساس خمشي ديافراگم براي تحمل نيروهاي محوري و لنگر طراحي  9-14-5-2-1

 شود.  انجام 9-8-4

( و يا پبندهاي )الف( تا )هاي مندرج در روشيکي از  به بايددر ديافراگم  خمشناشي از كششي  مقاومت 9-14-5-2-2

 :شود تامينها، آن ي ازتركيب

 هاي آجدار آرماتوراستفاده از  -الف

 تنيده باشند و يا نباشند.تنيدگي، چه پيشهاي پيشكابلاستفاده از  -ب

 .كنندساخته عبور ميپيش اجزاءبين  درزكه از  هاي مکانيکيدهندهاتصالاستفاده از  -پ

، بايد در شوندكار برده ميبه خمشكشش ناشي از براي تحمل كه هاي مکانيکي دهندهاتصال و هاآرماتور 9-14-5-2-3

 محدوده
4

h  تعبيه شوند. مقدار ديافراگم از لبه كششيh  برابر با عمق ديافراگم است كه در صفحه ديافراگم و در مقطع مورد

از ديافراگم  هاييبخشها در آرماتوركند، الزم است  پيدا عمق ديافراگم در طول دهانه تغيير چنانچهشود. گيري مياندازه نظر

 در محدوده ليقرار گرفته و نظركه در مجاورت مقطع مورد 
4

h  مهار شوند.  ندارد،قرار 

 نيرويكنند، بايد براي تحمل ساخته عبور ميپيش قطعاتكه از اتصال بين  هاي مکانيکيدهندهاتصال 9-14-5-2-4

 اتصال، طراحي شوند. مورد انتظار در بازشدگيي متناظر با كشش

 برشطراحي براي  9-14-5-3

 به كار رود.  هاضوابط اين بند بايد در تعيين مقاومت برشي داخل صفحه ديافراگم 9-14-5-3-1

 ،2-3-7-9بند كه براساس  مواردي، مگر در درنظر گرفته شود 75/0برابر با بايد  ضريب كاهش مقاومت  2-3-5-14-9

 مقدار كمتري براي اين ضريب معرفي شده باشد. 

 ( تعيين شود.9-14-1بايد با استفاده از رابطه ) nVمقدار اند، كه كامال  درجا اجراشده يهايديافراگم در 3-3-5-14-9
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(1-14-9)                  ytccvn ff.AV   170 

بتن است كه به ضخامت و عمق ديافراگم محدود شده و سطح فضاهاي خالي  برشي سطح مقطع خالص cvAدر اين رابطه، 

cfشود. مقدار ، كاسته ميدر صورت وجود در آن،   كه در محاسبهnV بيشتر باشد. مگاپاسکال  3/8رود، نبايد از به كار مي

 .استموازي برش داخل صفحه ديافراگم توزيع شده  آرماتورنسبت  tچنين، هم

 :برقرار باشد( 9-14-2شود كه رابطه ) چنان انتخاببايد  cvA، ابعاد شدهي درجا اجرا هاديافراگم در 4-3-5-14-9

(2-14-9)                              ccvu fA.V  660 

cfكه در آن، مقدار    كه در محاسبهnV بيشتر باشد.مگاپاسکال  3/8 از نبايد رود،مي كار به 

شوند، بايد ضوابط مي اجراساخته، رويه بتني درجا بر روي قطعات پيش به صورتهايي كه ديافراگم در 9-14-5-3-5

 زير رعايت)الف( و )ب(  به شرح بندهاي cvAو با منظور كردن مقدار  6-3-5-14-9و  4-3-5-14-9، 3-3-5-14-9 بندهاي

 شوند:

برابر با سطح مقطع  cvAكند، مقدار ساخته كار نميبا قطعات پيش به صورت مركبدر مواردي كه بتن رويه  -الف

  اين رويه است. 

 سطح مقطعمجموع  cvAمقدار ، كندكار ميبه صورت مركب ساخته با قطعات پيشرويه  كه بتن موارديدر  -ب

cf، موارددر اين . استبتن رويه و ساخته پيشقطعه   ساخته و پيش بايد كمترين مقدار مقاومت فشاري بتن قطعه

 . در نظر گرفته شودبتن رويه، 

تجاوز  9-8-9در بند شده براساس ضوابط برش اصطکاكي مورد بحث نبايد از مقدار برش محاسبه nVمقدار  6-3-5-14-9

اين هاي عبوركننده از نيز آرماتورساخته و ضخامت بتن رويه در ناحيه روي اتصاالت قطعات پيشبايد كند. در اين ضوابط، 

 اتصاالت مورد توجه قرار گيرند. 

ساخته به كمك ساخته بدون بتن رويه و يا اتصال قطعات پيشكه با اتصال قطعات پيش يهايديافراگم در 9-14-5-3-7

 :ها رعايت شوندآن دو بندهاي )الف(، )ب( يا هر شوند، بايد ضوابطاجرا مي نوارهاي بتن رويه و يا تيرهاي لبه

-8-9بند ها بايد براساس آرماتورمگاپاسکال تجاوز كند.  55/0ريزي شده نبايد از مقاومت اسمي اتصاالت گروت -الف

هايي كه براي تحمل كشش آرماتورهاي برش اصطکاكي بايد عالوه بر آرماتوربراي برش اصطکاكي طراحي شوند.  9

 شوند. بکار بردهاند، ناشي از خمش و نيروي محوري محاسبه شده

الزم با منظور نمودن  برشي مقاومت، بايد تقاطع دارند ساختهپيش اجزاء بين درز باكه  مکانيکي هايدهندهاتصال -ب

  .باشند داشته رامحل اتصال  درمورد انتظار  بازشدگياثر 
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به يك  كنندهجمع، و يا از ديافراگم يا كنندهجمعي كه برش از ديافراگم به مواردها، در ديافراگم كليهدر  9-14-5-3-8

 د:نشود، بايد ضوابط بندهاي )الف( يا )ب( برآورده شوقائم از سيستم باربر جانبي منتقل مي عضو

بايد  9-8-9ند بمطابق ضوابط گيرد، ضوابط برش اصطکاكي ميانتقال برش از طريق بتن صورت  در مواردي كه -الف

 د. نشو رعايت

، گيردميصورت  اي آرماتورهاهاي مکانيکي يا با عملکرد زبانهدهندهاتصال انتقال برش از طريق در مواردي كه -ب

 د. نقائم سيستم باربر جانبي مورد توجه قرار گير اعضايبايد اثرات بلندشدگي و دوران 

 هاكنندهجمع 9-14-5-4

طراحي  4-8-9بند ضوابط ها بايد به عنوان اعضاي كششي، اعضاي فشاري، يا هر دو، و براساس كنندهجمع 9-14-5-4-1

 شوند. 

تا جايي ، قائم سيستم باربر جانبي، در درون تمام يا بخشي از عمق ديافراگم اعضاي بر  ها بايد ازكنندهجمع 9-14-5-4-2

كه انتقال نيروهاي طراحي  موارديد. در نقائم منتقل كن اعضايند برش را از ديافراگم به ند تا بتوانادامه ياب ،كه الزم باشد

 . كننده را قطع كردتوان جمعديگر الزم نباشد، مي ،قائم سيستم باربر جانبي اعضايها در طول كنندهجمع

 كننده جمعهاي آرماتورصورتي كه يك جمع كننده براي انتقال نيروها به يك عضو قائم طراحي شود،  در 9-14-5-4-3

 د:نيابامتداد  باربر جانبي است، در عضو قائم بايد در طولي بيشتر از آنچه در بندهاي )الف( و )ب( آمده

 گيرايي آرماتور در كشش.طول مورد نياز براي  -الف

 در ،(9-8-9 مطابق بند)طول مورد نياز براي انتقال نيروهاي طراحي به اعضاي قائم، از طريق برش اصطکاكي  -ب

 انتقال نيرو.هاي ساز و كاريا ساير  هاي مکانيکيدهندهاتصال

 آرماتورگذاريهاي محدودیت 9-14-6

مورد استفاده قرار خواهند گرفت، بايد  شدگيجمعهاي حرارتي و كه براي مقاومت در برابر تنش آرماتورهايي 9-14-6-1

 شوند. عيين ت  4-19-9بند براساس 

ها و هاي كف يا سقف هستند بايد محدوديتهايي كه جزئي از دالدر ديافراگمهاي روي زمين، دال در به جز 9-14-6-2

 رعايت شوند.7 -10-9هاي دوطرفه مطابق بند و دال 6-7-9-9بند طرفه مطابق هاي يكضوابط آرماتورگذاري دال

 براي كه آرماتورهايي، بايد عالوه بر مورد نيازندكه براي تحمل نيروهاي داخل صفحه ديافراگم  آرماتورهايي 9-14-6-3

 برايتوان شدگي را ميليکن آرماتورهاي حرارتي و جمع. شوند تامين اند،ها محاسبه شدهمقاومت در برابر ساير اثرات بار

 نيز بکار گرفت.نيروهاي داخل صفحه ديافراگم  تحمل
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بايد تعيين شود. حداكثر مقدار اين فاصله ن 1-2 -21-9بايد براساس بند ( sهاي آجدار )آرماتورفاصله حداقل  9-14-6-4

 . درنظر گرفته شودمتر ميلي 350 يابرابر ضخامت ديافراگم  5از  بيشتر

طول مهاري الزم براي تامين تنش كششي و يا فشاري آرماتورهاي يك مقطع از ديافراگم، بايد در هر دو سمت  9-14-6-5

 آن مقطع تامين شود.

تحمل كشش ديگر به  ياي كه  برااند، بايد بعد از نقطهكه براي تحمل كشش در نظر گرفته شده آرماتورهايي 9-14-6-6

 ادامه يابند. مگر آنکه، لبه ديافراگم يا درزهاي انبساطي در اين فاصله قرار داشته باشند. dlآنها نياز نيست، حداقل به ميزان 
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های بتن آرمهشالوده 9-15  

 و تعاریف  گستره  9-15-1

 و باسکولی، گستردهنواری،  ،دو طرفه ویک طرفه  مركب ،منفرد) سطحیهای شالودهها شامل شالودهاین فصل در خصوص طراحی   9-15-1-1

 باشد.ها( میههای حفاری شده و صندوقها، شمععشمها، سر شمعهای عمیق )شالوده( و تیرهای روی زمین

به قسمتی از سازه ساختمان اطالق می شود كه روی سطح فوقانی آن ستون یا دیوار قرار گرفته و سطحی در این آئین نامه شالوده   9-15-1-2

ی منتقل می نماید. انواع شالوده هایا الیه های فوقانی زمین  آن را به سطحسطح تحتانی آن مستقیما روی زمین تکیه دارد و بار سازه را گرفته و 

 به شرح زیر می باشند؛ سطحی

منفرد: به شالوده ای اطالق می شود كه بار ستون یا دو ستون را در محل درز انبساط به زمین منتقل می نماید. شالوده منفرد  شالوده -الف

ع مرب می تواند به شکل مربع مستطیل، چند ضلعی منظم، دایره یا هر شکل غیر منظم دیگری باشد و مقطع آن نیز می تواند به شکل

 باشد.  مستطیل، ذوزنقه و یا پلکانی

شالوده  شالوده مركب: به شالوده ای اطالق می شود كه بار دو ستون )یکطرفه( یا چهار ستون )دو طرفه( را به زمین منتقل می نماید. -ب

ع مرب مركب می تواند به شکل مربع مستطیل، چند ضلعی منظم، دایره یا هر شکل غیر منظم دیگری باشد و مقطع آن نیز می تواند به شکل

ل، ذوزنقه و یا پلکانی باشد. شالوده های منفردی كه نزدیک بهم باشند، می توانند به یکدیگر پیوسته گردند و به صورت شالوده مركب مستطی

 كار كنند.

شالوده نواری: به شالوده یکسره ای اطالق می شود كه بار دیوار و یا چند ستون را، كه در یک ردیف قرار دارند، به زمین منتقل می  -پ

شالوده های نواری می توانند بصورت شبکه وارونه( باشد.  Tاید. مقطع شالوده می تواند به شکل مربع مستطیل، ذوزنقه و یا پاشنه دار )نم

 نوارهای متقاطع استفاده شوند. 

به شالوده ای اطالق می شود كه بار چند ستون یا دیوار را كه در ردیفها و امتدادهای مختلف قرار دارند، به زمین منتقل  :شالوده گسترده -ت

 دال و یا صندوقه ای ساخته شود. -می نمایند. شالوده گسترده ممکن است به شکل دال، مجموعه تیر

می شود كه منتجه بارهای وارد بر یکی دارای برون محوری زیاد نسبت به  شالوده باسکولی: به مجموعه ای از دو شالوده منفرد اطالق -ث

به یکدیگر مرتبط شده اند. این تیر صلب، كه بخشی از بار نسبت به دیگر اعضای شالوده  با سختی باالمركز شالوده بوده و شالوده ها با تیری 

 نمی شوند.یکی از شالوده ها را به دیگری منتقل می نماید، متکی بر خاک فرض 

در صورتیکه دیوار از  به تیری اطالق می شود كه بار دیوار را به شالوده های منفرد یا سرشمع ها منتقل می نماید.تیرهای روی زمین:  -ج

 نوع بتن مسلح باشد كل دیوار می تواند به عنوان تیر عمیق روی زمین باشد.

و شالوده متکی بر آنها  ، شمع های حفاری شده و صندوقه ها(شمع هاشالوده ) اعضای عمیقدر این آئین نامه شالوده عمیق به   9-15-1-3

شالوده های عمیق به شرح زیر اعضای عمیق زمین منتقل می نمایند. انواع عمق )ترازهای زیرین( بارهای سازه را به اطالق می شود كه )سرشمع( 

 می باشند؛

 بار یک ستون را دریافت نموده و به زمین منتقل نماید. شمع منفرد: به شمعی اطالق می شود كه مستقیما  -الف

گروه شمع ها: گروه شمعها به تعدادی شمع اطالق می شود كه بار خود را از یک یا چند ستون از طریق سر شمع مشترک دریافت  -ب

 نمایند.
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محاط می كه در خاک )شمع ها، شمع های حفاری شده و صندوقه ها(  های عمیق اعضای عمیق شالودهاین آیین نامه برای طراحی   9-15-1-4

هایی كه در هوا یا آب قرار دارند؛ و یا اگر خاک احاطه كننده قابلیت ایجاد تقید جانبی جهت جلو ؛ مگر برای قسمتضوابطی ارائه نمی كند، باشند

هایی كه دارای شکل پذیری متوسط و یا زیاد سازه زه ای این اعضا درلرطراحی  ی برایگیری از كمانش در طول شالوده را نداشته باشد. ضوابط

 ارائه شده است. 4-10-20-9بند  درهستند، 

 

 هاو محدودیت کلیات  9-15-2 

 مشخصات مصالح   9-15-2-1

 نامهآیین  این 4-9و  3-9 هایفصل در مندرج دوام و طراحی ضوابط كه ای باشدگونهبه  باید فوالدی و آرماتورهای بتن مشخصات  9-15-2-1-1

 .سازند برآورده را

  

 اتصال به دیگر اعضا   9-15-2-2

 باشد. 2-17-9بند  ضوابط مطابق باید ها و دیوارها به شالودههای درجا ریز و یا پیش ساخته، پایهجزئیات اتصاالت ستون و طراحی  9-15-2-2-1

 

 اثرات زلزله   9-15-2-3

 شالودهرات زلزله را به های ناشی از اثنیرو كه الزم است قادر باشندسازه  یهتراز پایزیر  امتداد یافته درای ازهاعضای س طراحی  9-15-2-3-1

   ی سازه سازگار باشد. بوده و با سیستم مقاوم در برابر نیروی زلزله در باالی پایه 3-2-2-20-9بند وابط ضمطابق باید  ،منتقل نمایند

 به زمینو كنند میناشی از زلزله را تحمل ای و عمیق كه نیروه سطحیهای شالوده، شکل پذیری زیاد و متوسط باهای سازه در  9-15-2-3-2

 طراحی شوند. 10-20-9بند باید مطابق  نمایند،می منتقل

 

 زمینهای روی دال-9-15-2-4

 طراحی و جزئیات دهیفصل این  اساس ضوابط بر ،كنندخاک منتقل میبه  راكه بارهای قائم یا جانبی سازه  زمینهای روی دال  9-15-2-4-1

 شوند.می

بند باید مطابق ضوابط  ،كنندمنتقل می نیروهای جانبی را به خاک ،ه عنوان بخشی از سیستم باربر جانبیكه ب زمینهای روی دال  9-15-2-4-2

 طراحی شوند.  9-20-10

 

 معیارهای طراحی   9-15-2-5

 د.شو تعیینها نهای ایجاد شده در آر و عکس العملدااساس تحمل بارهای ضریب ا باید برهشالودهابعاد   9-15-2-5-1
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 .نمودطراحی  ،كندعادل و سازگاری هندسی را ارضا میی كه تبر اساس هر روشتوان را می شالودههای سیستم  9-15-2-5-2

 ( مجاز است.آئین نامهاین  1-پ-9پیوست ) خرپاییها بر اساس روش شالودهطراحی   9-15-2-5-3

 عضو وی عمودی از عبور دادن یک صفحه یا سر شمع با منفرد یشالودهنواری،  یشالودهدر هر مقطع از لنگرهای خارجی   9-15-2-5-4

 شود.عمودی حاصل می یدر مساحت كل عضو روی یک طرف صفحه واردهنیروهای لنگر  یمحاسبه

 

 هاو سر شمع سطحیهای شالودهمقاطع بحرانی برای  9-15-2-6

 شود؛محاسبه می 1-پ-9ی به شرح جدول در مقاطع بحران شالوده متکی بربسته به نوع عضو  uMمقدار   1-6-2-15-9

 محل مقطع بحرانی اعضای متکی به شالوده 1-پ-9جدول 

 محل مقطع بحرانی متکی عضو

 پایهستون یا ستون  رب  ستون پایه یاستون 

 فوالدیكف ستون  یر ستون و لبهب  یوسط فاصله فوالدی ستون با كف ستون

 دیوار رب  یندیوار بت

 ر دیوار بناییو ب مركز  یوسط فاصله دیوار مصالح بنایی

 

و با رعایت  uMمحل مقطع بحرانی از  d یتوان به فاصلهمی طرفه برش یک دردار برای برش ضریبرا موقعیت مقطع بحرانی   2-6-2-15-9

-4-4-6-10-9بند و با رعایت ضوابط  uMمحل مقطع بحرانی از  /2dی به فاصلهبرش دو طرفه در  ، و3-4-6-10-9و  2-4-9-9ضوابط بندهای 

 .نمودتعیین  1

با مساحت معادل  یاعضای با مقطع مربعتوان به عنوان مقطع گرد یا چند ضلعی منظم را می بتنی با هایها یا ستون پایهستون  9-15-2-6-3

 و طول مهاری میلگرد منظور نمود. برش ،های مقاطع بحرانی لنگری محلبرای محاسبه

 

 ها سر شمع سطحی وهای شالودهمهاری میلگرد در   9-15-2-7

دو در هر  بایدهر مقطع  درها نیروهای كششی و فشاری در میلگرد باشد. 21-9 مطابق ضوابط فصلباید ها میلگرد گیراییطول   9-15-2-7-1

 د.نمقطع مهار شو طرف

تمام در دار و برای حداكثر لنگر ضریباند ذكر شده 1-6-2-15-9هایی كه در عیتدر موق هامیلگرد گیراییمقاطع بحرانی برای   9-15-2-7-2

 باشد.، میوجود داردیا تغییر میزان آرماتور قطع ممقاطع دیگری كه تغییر 

ها یا پله ها،مانند شیب، باشدلنگر نمی متناسب بای مستقیما در كشش در جایی كه تنش میلگرد كشش مهار كافی برای میلگرد  9-15-2-7-3

 باشد.، الزامی میوجه فشاری نیستموازی و یا در جایی كه میلگرد كششی  ،با ضخامت متغیرهای شالوده

 

  سطحیای ههشالود  9-15-3
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 کلیات  -9-15-3-1

های و با توجه به تنش زمینبه  شالودهمنتقل شده توسط  ضریب بدونی لنگرها ا ونیروهر اساس ب شالوده كفحداقل مساحت   9-15-3-1-1

 د.شومیمحاسبه دست آمده از طریق اصول مکانیک خاک و سنگ ه مجاز ب اتکایی

 باشد.می میلی متر  300ها  شالوده حداقل ضخامت  9-15-3-1-2

شیب باید به نحوی باشد كه الزامات طراحی در هر  یها یا زاویهموقعیت پله ،با ضخامت متغیرو کانی پل ،دارشیبهای شالودهدر   9-15-3-1-3

 مقطع ارضا شود.

بر اساس اصول شناخته شده مکانیک باید سازگار با مشخصات زمین و سازه باشد و  ی سطحیتوزیع فشار خاک در زیر شالوده ها  9-15-3-1-4

 تعیین شود.و سنگ خاک 

 توان، در صورت عدم انجام تحلیل با جزئیات دقیقتر،را میمركب یک طرفه  و منفردسطحی های توزیع فشار خاک در زیر شالوده  9-15-3-1-5

  با فرض صلب بودن شالوده تعیین نمود.

های سختیمشخصات و سازگار با باید  ،شبکه نوارهای متقاطع و گستردهمركب دو طرفه،  هایتوزیع فشار خاک در زیر شالوده  9-15-3-1-6

شبیه با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی با فرض مدول بسترهای متفاوت  توان با استفاده از فنررا میزمین سختی . تعیین شود سازه، شالوده و زمین

 سازی نمود.

 با عملکرد یکسطحی های های یک طرفه برای شالوده، ضوابط دالهای سطحیدر شالودههای حداقل خمشی در تعیین میلگرد  9-15-3-1-7

باشند. تیرهای روی زمین و تیرهای باسکولی از طرفه مالک محاسبه می با عملکرد دوسطحی های های دو طرفه برای شالودهو ضوابط دال ،طرفه

 نمایند.می رویضوابط تیرها پی

های سطحی با های یک طرفه برای شالودههای سطحی، ضوابط دالدر تعیین میلگردهای حداقل جمع شدگی و حرارت در شالوده  9-15-3-1-8

از فونداسیون های حجیم باشند. های سطحی با عملکرد دو طرفه مالک محاسبه میهای دو طرفه برای شالودهعملکرد یک طرفه، و ضوابط دال

 نمایند.پیروی میالزامات بهره برداری فصل  ضوابط

 

 یک طرفه  هایشالوده  9-15-3-2

مطابق ضوابط  باید تیرهای روی زمینو  ، مركب یک طرفههای نواریشالودهشامل  طرفه یک سطحیهای شالوده جزئیاتطراحی و   9-15-3-2-1

 باشد. 11-9و  9-9 هایلاین بخش و ضوابط فص

 توزیع شوند. طرفه یک یشالودهنواخت در كل عرض طور یکه بها باید میلگرد  9-15-3-2-2

 

 دو طرفه  منفردهای شالوده  9-15-3-3

 باشد. 10-9و 9-9 هایلابق با ضوابط این بخش و ضوابط فصدو طرفه باید مط منفردسطحی  یهاشالودهطراحی و جزئیات   9-15-3-3-1

 در هر دو جهت توزیع شوند. شالودهض نواخت در كل عرطور یکه باید ب ا، میلگردهمربعی یطرفه وهای دشالودهدر   9-15-3-3-2
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 توزیع شوند؛ (ب)و  (الف) میلگردها باید مطابق ضوابط ،های مستطیلیشالودهدر   9-15-3-3-3

 توزیع شوند. شالودهنواخت در كل عرض یک طوره باید ببلند میلگردها در جهت   -الف

با  شالودهمعادل طول جهت كوتاه  نواخت در عرضیباید به طور یک S S كل میلگرداز بخشی  ،در جهت كوتاه برای میلگردها  -ب

خارج عرض  در نواختاید به طور یکب ،(S S - ،در جهت كوتاه هامیلگرد ید. باقی ماندهنتوزیع شو پایهستون مركزیت محور ستون یا 

 .استبلند به طول جهت كوتاه  نسبت طول جهت  باشد كهمی =  S  .شوندتوزیع  شالودهمركز 

 

 های گستردهشالودهو  دو طرفه مرکبهای شالوده  9-15-3-4

 .باشند 10-9مطابق ضوابط این بخش و فصل و گسترده باید  مركب دو طرفههای شالودهطراحی و جزئیات   9-15-3-4-1

گسترده استفاده های شالودهو  مركب دو طرفههای شالودهنباید برای طراحی  ،آمده است 9-10-9بند  كه در ممستقیروش طراحی   9-15-3-4-2

 شود.

 

 روی زمین هایتیر  9-15-3-5

 باشد. 11-9مطابق فصل باید  روی زمین هایتیرطراحی   9-15-3-5-1

 باشد. 8-11-9بند  طراحی باید مطابق ،)دیوار( باشدیک تیر عمیق  صورتبه  روی زمینتیر اگر   9-15-3-5-2

 .باشد 6-13-9 بند مطابقباید  روی زمین هایتیرحداقل میلگرد در   9-15-3-5-3

 

  ی سطحیکالفهای رابط بین شالوده ها  9-15-3-6

رابط بهم متصل شوند، از هم در یک سازه باید در دو امتداد ترجیحا عمود بر هم، به وسیله كالفهای جدا سطحی شالوده های   9-15-3-6-1

 بطوریکه كالفها مانع حركت دو شالوده نسبت به هم گردند. در سازه های یک طبقه كه دارای دهانه بزرگ هستند مانند سازه های ساختمان های

پیش بینی كالف در امتداد  صنعتی، آشیانه ها و غیره كه در آنها شالوده ها دارای عمق استقرار و پایداری كافی در برابر نیروهای جانبی هستند، از

 دهانه قاب می توان صرف نظر كرد. در این شالوده ها خاكریز اطراف شالوده باید بعدا بخوبی كوبیده و متراكم شود.

باید برای نیروی كششی معادل ده درصد بزرگترین نیروی محوری نهایی وارد به ستونهای  ی سطحیكالفهای رابط بین شالوده ها  9-15-3-6-2

 ین خود طراحی شوند.طرف

 میلیمتر اختیار شود. 250و حداقل سطحی ابعداد مقطع كالف رابط باید متناسب با ابعاد شالوده   9-15-3-6-3

میلیمتر باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای  12تعداد میلگردهای طولی كالفها باید حداقل چهار عدد و قطر آنها حداقل   9-15-3-6-4

 میلیمتر از یکدیگر گرفته شوند. 250میلیمتر و با فواصل حداكثر  6عرضی به قطر حداقل 
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كناری از محاذات بر ستون مهار سطحی انی ممتد باشند و در شالوده های میسطحی میلگردهای طولی كالفها باید در شالوده های   9-15-3-6-5

 شوند.

 

 های عمیقشالوده  9-15-4

 کلیات   9-15-4-1

بدون ضریب منتقل شده به این اعضا و  یها از طریق نیروها و لنگرهاهای حفاری شده و صندوقهشمع ،هاآرایش شمع تعداد و  9-15-4-1-1

 گردد.اصول مکانیک خاک و سنگ تعیین می ظرفیت مجاز عضو با استفاده از

 

 هاسر شمع  9-15-4-2

 میلی متر باشد. 400حداقل شمع  سرعمق كلی سر شمع باید طوری انتخاب شود كه عمق موثر میلگرد پایین   9-15-4-2-1

 صورت متمركز در مركز مقطع شمع محاسبه نمود.ه اساس عکس العمل هر شمع ب توان بردار را میضریبهای لنگرها و برش  9-15-4-2-2

)الف( برای  د كهنباید به نحوی طراحی شوها شمع سر است،ده طراحی ش  روش خرپاییمدل بر اساس  سر شمعبه جز مواردی كه   9-15-4-2-3

 ی دو طرفه تامین گردد.شالودهی یک طرفه، و )الف( و )ب( برای شالوده

≥   -الف  ∅𝑉𝑛uV ه كnV چنینهم شود.محاسبه می 2-7-9 جدول بر اساس ∅ ، وطرفه برای برش یک 4-8-9 بخش بر اساس uV   نیروی

 شود. محاسبه می 5-2-4-15-9برشی نهایی یک طرفه در مقطع بحرانی بوده كه تحت بارهای با ضریب و بر اساس بند 

≥    -ب ∅𝑣𝑛Uv  كهnv  چنینهم شود.محاسبه می 2-7-9جدول بر اساس  ∅و برای برش دو طرفه،  5-8-9 بخش بر اساس uv   تنش

 شود.محاسبه می 5-2-4-15-9برشی نهایی دو طرفه در مقطع بحرانی بوده كه تحت بارهای با ضریب و بر اساس بند 

-4-3پ-9بند باید بر اساس  )cef(ها بستبتن  یمقاومت فشاری مشخصه ،مدل شود خرپاییروش اگر سر شمع بر اساس ضوابط   4-2-4-15-9

 شود.ن میتعیی 2-3-9بند  اساس بر λو  λ  =β 0.6كه  ؛محاسبه شود 3-پ-9از پیوست   1-4

 ؛شودمحاسبه می (ج)تا  (الف)بر اساس  دار در هر مقطع از سر شمعضریببرش  یاسبهمح  9-15-4-2-5

 ن مقطعتولید برش در آ كهخارج از مقطع در سمت تر یا بیش lepid/2 ای به قطرمقطع از هر شمع با مركزیت دایره كلعکس العمل   -الف

 .كندمی

  .كندنمی مقطعآن تولید برش در  كهمقطع  در سمت داخلتر یا بیش piled/2 به قطر ایالعمل هر شمع با مركزیت دایرهعکس   -ب

برش در آن مقطع كه با درون یابی خطی  یبخشی از عکس العمل شمع به عنوان تولید كننده ،مركز شمع یهای میانبرای موقعیت  -پ

 شود. داخل مقطع محاسبه می piled/2 در صفرمقدار خارج از مقطع و  piled/2بین مقدار كامل در 

 

 شالودهی عمیق اعضا  9-15-4-3

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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ای جلوگیری از كمانش فراهم توانند مقاومت كافی در طول عضو برنمیو  قرار دارندآب یا خاک  ،هوا دركه  شالودهاعضای عمیق هایی از قسمت

 شوند.طراحی می 12-9تون مطابق ضوابط فصل به عنوان س ،كنند

 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا
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غير
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 ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح  9-16

 
 گستره 9-16-1

 .دارد اختصاص زیردرجا ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح یآرماتورگذار و یطراح هب فصل نیا

 

 اتیکل 9-16-2

 کف ستمیس قیطر از ستون یمحور یروین انتقال یبرا را 3-16-9 بند ضوابط دیبا ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح 9-16-2-1

 .کند برآورده

 شوند، ستون به دال ای ستون به ریت اتصال یهیناح در لنگر انتقال به منجر یجانب یروهاین گرید ای زلزله باد، ،یثقل یبارها اگر 9-16-2-2

 .گردد منظور اتصال یهیناح یطراح در لنگر انتقال از یناش برش دیبا

 را 4-16-9 بند یآرماتورگذار ضوابط دیبا کنندیم منتقل ستون به لنگر که ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح 9-16-2-3

 را 20-9 فصل الزامات دیبا( پ) تا( الف) شامل رندیگ یم قرار زلزله یجانب یهابار اثر ریز که ییهاقاب در اتصال یهیناح. کنند برآورده

 ؛کنند برآورده

 ژهیو یخمش یهاقاب در ستون به ریت اتصال یهیناح -الف

 متوسط یخمش یهاقاب در ستون به دال اتصال یهیناح -ب

 گرفته بکار زلزله برابر در مقاوم ستمیس از یبخش عنوان به که یخمش یهاقاب در ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح -پ

  .دارند قرار متوسط و ادیز یریپذ شکل با یها ستمیس در اما شوند ینم

 چهارم سه با برابر حداقل عرض و برابر با یتقر عمق با یرهایت به یجانب طور به طرف چهار از ستون به ریت اتصال یهیناح اگر 9-16-2-4

 .شود یم گرفته نظر در دیقم باشد، متصل طرف هر در ستون عرض

 .شود یم گرفته نظر در دیقم باشد، متصل دال به یجانب طور به طرف چهار از ستون به دال اتصال یهیناح اگر 9-16-2-5

 

 کف ستمیس قیطر از ستون یمحور یروین انتقال 9-16-3

 یروین انتقال ،باشد داشته شیافزا کف ستمیس بتن یفشار مقاومت به نسبت درصد 40 از شیب ستون بتن یفشار مقاومت اگر 9-16-3-1

 اشد؛ب( پ) ای( ب) ،(الف) یبندها مطابق دیبا کف ستمیس قیطر از یمحور

 ختهیر ستون مشخصه یفشار مقاومت با دیبا ستون بر از متر یلیم 600 فاصله تا آن اطراف و ستون محدوده در کف دال بتن -لفا

 پارچه کی مجاور یهاقسمت ریسا در کف بتن با شود حاصل نانیاطم و افتهی دامها ریت و دال ضخامت تمام در دیبا بتن نیا. شود

  .شود

 و دهش محاسبه بتن کمتر یفشار مقاومت مقدار از استفاده با رهایت ای و دال ضخامت محدوده در ستون بتن یفشار مقاومت -ب

 .شود نیتام الزم یها چیدورپ و قائم دوخت یهاآرماتور کمک به محدوده نیا در ازین مورد مقاومت

 محسوب شده دیقم 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یبندها مطابق بیترت به که ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح یبرا -پ

 بتن یفشار مقاومت درصد 75 با برابر بتن یفشار مقاومت فرض با توان یم را اتصال یهیناح در ستون یفشار مقاومت ،ندشویم

 مقاومت برابر 5/2 از ستون بتن یفشار مقاومت آنکه بر مشروط ،نمود محاسبه کف بتن یفشار مقاومت درصد 35 عالوه به ستون

 .نباشد شتریب کف بتن یفشار

 

  آرماتور حداقل 9-16-4

 مطابق آنکه مگر ،شود استفاده 2-4-16-9 بند مطابق یعرض یهاآرماتور از دیبا ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح در 9-16-4-1

 .نباشد زلزله برابر در مقاوم ستمیس از یبخش نیهمچن و ودهب دیمق طرف چهار در اتصال یهیناح 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یبندها
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 ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح یاصل یراستاها از کدام هر در یعرض آرماتور یهاساق هیکل مقطع سطح حداقل 9-16-4-2

 باشد؛( ب) و( الف) ریمقاد از کمتر دینبا

′𝑓𝑐√0.062                                        (الف)
𝑏𝑠

𝑓𝑦𝑡
 

0.35                                                  (ب)
𝑏𝑠

𝑓𝑦𝑡
 

𝑏 است یبررس مورد یراستا بر عمود جهت در ستون مقطع بعد. 

 

  یگذار آرماتور اتیجزئ 9-16-5

 با معادل یارتفاع در ستون داخل در 2-4-16-9 بند یعرض آرماتور از دیبا ستون به دال و ستون به ریت اتصال یهیناح در 9-16-5-1

 .شود استفاده ستون به متصل دال ای ریت نیترقیعم

 .شود شتریب ریت نیترعمقکم عمق نصف از دینبا s یعرض یآرماتورها فاصله ستون، به ریت اتصال یهیناح در  9-16-5-2

-12-9 بند مطابق بسته یعرض یآرماتورها از دیبا باشد، شده ختم ای وصله اتصال یهیناح در ستون ای ریت یطول آرماتور اگر  9-16-5-3

 .باشد شده دیقم 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یبندها مطابق اتصال که نیا مگر ،شود استفاده اتصال در 6-5

 .شود نیتام 3-21-9 بند بقاطم دیبا اتصال در دهش ختم یطول یآرماتورها ییرایگ 9-16-5-4

 

ى نظر خواهى
ط برا
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سازه ای به یکدیگر عضایااتصاالت   -9-17

گستره 9-17-1

:بتنی به یکدیگر و نیز انتقال بار بین سطوح بتن اختصاص داشته و شامل موارد زیر استاعضای اتصاالت طراحی  به این فصل 9-17-1-1

 ها شالوده بهاتصاالت  -الف

اعضای خمشی مرکب بتنی در برش افقی انتقال  -ب

  هانشیمن -پ

 اتصاالت اعضای پیش ساخته -ت

هاشالودهاتصاالت به  9-17-2

کلیات 9-17-2-1

میلگردهای یا بتن و آرماتورها اتکایی مقاومتاز طریق ها باید ها، دیوارها، یا ستون پایه  در پای ستون تالش های ایجاد شده 9-17-2-1-1

ها منتقل شوند.شالودهانتظار به 

)الف( و )ب( طراحی شوند؛ بندهایباید جهت انتقال نیروهای  شالودهبین یک عضو و  یا اتصاالت مکانیکی آرماتورها 9-17-2-1-2

محاسبه شده است. 8-8-9 مطابق بندکه  شالودهبتن عضو یا  اتکایینیروی فشاری مازاد بر کمترین مقاومت  -الف

 .عضو و شالوده شده در سطح مشترکنیروی کششی محاسبههرگونه  -ب

با رعایت الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و شالوده باید یک ستون مرکب با هسته فوالدی انتقال نیروها بین 9-17-2-1-3

 انجام شود.

مقاومت الزم 9-17-2-2

و روش های تحلیل  7-9ی ضریب دار در فصل انیروها و لنگرهای ضریب دار منتقل شده به شالوده باید مطابق ترکیب باره 9-17-2-2-1

 محاسبه شوند. 6-9فصل 

طراحیمقاومت  9-17-2-3

بارهای الزم اترا برای همه ترکیب زیر ها باید رابطهشالوده باها پایه  ستون و ها، دیوارهامقاومت طراحی اتصاالت بین ستون 9-17-2-3-1

-5-5-17-9یا  3-4-5-17-9های یکپارچگی قائم مطابق بندهای بندپیش ساخته و شالوده ها، الزامات  عضایدر اتصاالت ابرآورده کنند. 

باید رعایت شوند. 2

(9-17-1 )ϕ𝑆𝑛 ≥ 𝑈

ترکیب مقاومت خمشی و محوری اتصال باید مطابق  اتصال است. اتکاییمقاومت اسمی خمشی، برشی، محوری، پیچشی، یا  𝑆𝑛که در آن 

 .تعیین شود 3-7مطابق بند  ϕه و محاسبه شد 4-8-9 بند

 تعیین شود. 4-8-9ظرفیت ترکیبات خمشی و محوری اتصاالت باید مطابق بند   9-17-2-3-2

، مقاومتواسطه )در صورت وجود( اتکایی عضوو یک  شالوده، یا بین یک عضو یا شالودهسطح تماس بین یک عضو و  در 9-17-2-3-3

در نظر  شالودهعضو یا سطح  اتکاییکمترین مقاومت برابر با باید  𝐵𝑛برای سطوح بتنی محاسبه شود.  8-8-9 باید مطابق بند 𝐵𝑛 اتکایی

فراتر رود.در صورت وجود( ) واسطه اتکایی عضوو نباید از مقاومت  گرفته شود

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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های مناسب و یا سایر روش 9-8-9اصطکاک در بند  -ضوابط برش مطابق بایدرا  𝑉𝑛، شالودهتماس بین عضو و  در سطح  9-17-2-3-4

 ود.نممحاسبه 

پیچهای مهاری یا مهار برای اتصاالت  ،در محل اتصال ستونها، ستون پایه ها و یا دیوارهای پیش ساخته به شالوده ها  9-17-2-3-5

طراحی شوند. در این محلها اتصاالت مکانیکی باید به گونه ای طراحی  18-9مکانیکی با منظور نمودن بارهای حین نصب باید مطابق فصل 

 خود برسند. به حد مقاومتاطراف بتن  شکست شوند که قبل از گسیختگی مهاری و یا

 

 آرماتور حداقل 9-17-2-4

عضو در نظر گرفته ناخالص سطح مقطع  005/0 درصد آرماتور نباید کمتر از ،شالودهدر اتصاالت بین ستون یا ستون پایه و  9-17-2-4-1

 شود. 

 در نظر گرفته شود. 4-13-9بند  نباید کمتر از مقدار ضابطهمساحت آرماتور قائم  شالودهدر اتصاالت بین دیوار و  9-17-2-4-2

 

 شالودهیا پیش ساخته با درجاریز و  عضایاتصاالت بین اجزئیات  9-17-2-5

 باید با امتداد 3-2-17-9و  2-2-17-9بندهای  براساسآرماتور مورد نیاز  ستون، ستون پایه یا دیوار به شالوده اتصاالتدر  9-17-2-5-1

 یا از طریق میلگردهای انتظار تأمین شود. شالودهداخل  درعضو  میلگردهای طولی دادن

 4-6-12-9 بندباید الزامات  نتظارمیلگردهای ا ها یاشوند، آرماتورمنتقل می ی خمشی به شالودهکه لنگرها مواردیدر  9-17-2-5-2

 برای وصله ها را برآورده نمایند.

باید الزامات  شالودهشود، اتصال به ستون پایه استفاده میای در پای ستون یا اتصال مفصلی یا گهواره در مواردی که از  9-17-2-5-3

 .نمایدرا برآورده  2-2-17-9بند 

 الزامات تامین ه منظوربا میلگردهای انتظار بمیلیمتر  45به قطرهای بیش از ها، وصله پوششی میلگردهای طولی شالودهدر  9-17-2-5-4

 برآورده کنند:نیز ( را پمجاز است. میلگردهای انتظار باید موارد )الف( تا )فقط در فشار  1-3-2-17-9 بند

 میلیمتر باشد. 35نباید بزرگتر از قطر آنها  -الف

طول وصله پوششی فشاری میلگردهای  نیز ، و𝑙𝑑𝑐میلگردهای طولی در فشار، بیشتر از طول گیرایی  بایدآنها در عضو  دامها -ب

 .باشد  𝑙𝑠𝑐انتظار، 

 .باشد انتظارمیلگردهای محاسبه شده برای  𝑙𝑑𝑐حداقل به اندازه باید  آنها در شالوده دامها -پ

باید  2-5-5-17-9و یا  3-4-5-17-9در محل اتصال ستون به ستون پایه یا دیوار پیش ساخته به شالوده ضوابط بندهای  9-17-2-5-5

 رعایت شوند.

کششی در محل اتصال دیوار پیش ساخته به پی ایجاد نشود،  2-2-17-9در صورتیکه در ترکیب بارهای وارده مطابق بند  9-17-2-5-6

)ب( را می توان از طریق گیرایی در دال مسلح ریخته  3-4-5-17-9های قائم یکپارچگی مطابق بند بندتنش حد تسلیم در آرماتورهای 

 شده بر روی زمین تامین نمود.

 

 انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی 9-17-3

 

 کلیات 9-17-3-1

 د.گردمتصل شده تأمین  قطعاتعضو خمشی مرکب بتنی، انتقال کامل نیروهای برشی افقی باید در سطوح تماس هر در  9-17-3-1-1

وجود دارد، انتقال برش افقی از طریق به یکدیگر کشش بتنی متصل شده  قطعاتکه در سطوح تماس بین مواردی در  9-17-3-1-2

 د.نتأمین شده باش 4-3-17-9و  3-3-17-9 هایمجاز می باشد که آرماتورهای عرضی مطابق بند حالتیتماس فقط در 

 روش آماده سازی مورد نیاز بر اساس طراحی برای سطوح تماس باید در مدارک اجرایی مشخص شده باشند.  9-17-3-1-3
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 مقاومت الزم  9-17-3-2

و روشهای تحلیل  7-9نیروها و لنگرهای ضریبدار منتقل شده به شالوده باید مطابق ترکیب بارهای ضریب دار در فصل   9-17-3-2-1

 محاسبه شوند. 6-9فصل 

 

 طراحی مقاومت  9-17-3-3

 انجام داد.  3-2-3-17-9یا  2-2-3-17-9را می توان مطابق یکی از روشهای بندهای طراحی برای انتقال برش افقی   9-17-3-3-1

  اول روش 9-17-3-3-2

 ؛ برقرار باشدرابطه زیر باید  اعضای مرکب ح تماس وسطتمام در این روش در هر مقطع در 

(9-17-2)                                                                     ϕ𝑉𝑛ℎ ≥ 𝑉𝑢  

 (ب)یا  (الف)ضوابط بندهای است که مطابق مقطع مقاومت برشی اسمی افقی  𝑉𝑛ℎو  نیروی برشی موجود در مقطع 𝑉𝑢در این رابطه 

  شود.محاسبه می

 

𝑉𝑢 در مواردی که -الف > ϕ(3.5𝑏𝑣𝑑) است، 𝑉𝑛ℎ همان 𝑉𝑛 می باشد 9-8-9بند مطابق  محاسبه شده .𝑏𝑣  عرض سطح تماس

 .فاصله بین تارهای فشاری حداکثر در کل مقطع عضو مرکب تا مرکز آرماتورهای طولی کششی می باشد 𝑑و 

𝑉𝑢 در مواردی که -ب ≤ ϕ(3.5𝑏𝑣𝑑) است، 𝑉𝑛ℎ  محاسبه می شود زیرمطابق جدول . 

 

 افقی اسمی برشی مقاومت 1-17-9 جدول

,𝑉𝑛ℎ سازی سطح تماس*آماده آرماتور انتقال برش  N 

 )الف(

𝐴𝑣 ≥ 𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛 

تا  سخت شده مضرس شدهبتن  در مجاورت ریخته شدهبتن 

 میلیمتر 6ی دامنه تقریب

 مقدار کمتر:

λ (1.8 + 0.6
Avfyt

bvs
) bv𝑑 

3.5𝑏𝑣𝑑 

 )ب(

 0.55𝑏𝑣𝑑 مضرس نشدهشده بتن سخت در مجاورت ریخته شدهبتن  (پ)
 0.55𝑏𝑣𝑑 مضرس شدهشده سختبتن  در مجاورت ریخته شدهبتن  دیگر موارد (ت)

  .باشد شیرابه* سطح تماس بتن باید تمیز و عاری از 
 تعیین شده است. 4-3-17-9در بند   𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛مقدار آرماتور حداقل 

  دوم روش 9-17-3-3-3

ده عضو مرکب بتنی محاسبه ش قطعه ازدر هر ایجاد شده در اثر خمش از تغییر در نیروی فشاری یا کششی  𝑉𝑢ℎ یبرشدر این روش نیروی 

 ؛برقرار باشددو قطعه ح تماس وسطاز کلیه در هر مقطع باید زیر  و رابطه

(9-17-3 )                                                                       𝜙𝑉𝑛ℎ ≥ 𝑉𝑢ℎ                                                  

                                                   
که در آنها مساحت سطح تماس دو قطعه  2-3-3-17-9در بند  (ب)و  (الف)های بندزیرباید مطابق  𝑉𝑛ℎمقاومت برشی افقی اسمی 

 ها درآن به فاصله یکپارچگینسبت مساحت آرماتورهای در این روش  .گرددحاسبه می شود م  𝑉𝑢جایگزین  𝑉𝑢ℎشده و  𝑏𝑣𝑑 جایگزین 

 عضو خمشی مرکب بتنی باشد. ءتماس اجزاح وسط در توزیع نیروهای برشی طبق با الگویباید تقریبا  من اعضاء پیش ساخته

 

یابد و در هر دو سمت فصل مشترک می دامهشده قرار گرفته و در بتن درجا اعرضی که در بتن از قبل ریختههای آرماتور  9-17-3-3-4

 .ه شونددر نظر گرفت 𝑉𝑛ℎمحاسبه  در پیش ساخته عضاییکپارچگی در ا بندبه عنوان  ، می توانندتامین می شود هاگیرایی آنطول 
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 برای انتقال برش افقیآرماتور حداقل  9-17-3-4

و  (الف)نباید کمتر از مقادیر ،  𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛، برش افقی بکار برده می شود تحملمساحت آرماتور انتقال برش که برای حداقل  9-17-3-4-1

 :باشدزیر  (ب)

𝑓𝑐√0.062                                                           (الف) 
′ 𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
 

3.5                                                                        (ب) 
𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
 

 می باشد. جان تیرعرض  𝑏𝑤که 

 

 برای انتقال برش افقی جزئیات آرماتورگذاری 9-17-3-5

ی هاسیم های قائم شاخهیا  شاخه ای های چند، خاموتیا سیم میلگرد می تواند بصورت تک انتقال برش های آرماتور 9-17-3-5-1

 .جوشی در نظر گرفته شود

در نظر گرفته  عضو تحمل شدهو چهار برابر حداقل بعد میلیمتر  600 ازبیشتر انتقال برش نباید  هایفاصله طولی آرماتور 9-17-3-5-2

 .شود

 را تامین نمایند. 3-21-9بند مطابق  ونده طول گیرایی در کششمتصل ش قطعاتانتقال برش باید در  هایآرماتور 9-17-3-5-3

 

  ها نشیمن  9-17-4

 کلیات 9-17-4-1

طراحی کرد. ولی در مواردی که نسبت دهانه برش به  3پ-9روش تحلیل خرپایی در پیوست را بطور کلی می توان بر اساس ها نشیمن

𝑎𝑣ارتفاع  𝑑⁄ ≤ 𝑁𝑢𝑐وارد بر آنها  ی ضریب دارو نیروی کشش 1.0 ≤ 𝑉𝑢 .باشد، می توان آنها را بر اساس ضوابط این فصل طراحی نمود 

 

 نشیمنیک در  انواع تالش ها الف-1-17-9 شکل

 بست فشاری

صفحه 

ى نظر خواهى برش
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  اصطالحات مرتبط با نشیمن ب-1-17-9شکل

 

 محدودیت های ابعادی 9-17-4-2

 گاه محاسبه شود.وجه تکیهبر باید در  نشیمنبرای  1-17-9شکل  𝑑عمق مؤثر  9-17-4-2-1

 باشد. 0.5𝑑باربر باید حداقل  سطجدر لبه خارجی  نشیمنعمق کل  9-17-4-2-2

 :بیرون بزنداز بر تکیه گاه  از )الف( یا )ب( بیشترنباید  نشیمنهیچ بخشی از سطح باربر روی  9-17-4-2-3

 انتهای قسمت مستقیم آرماتور کششی اصلی -الف

 در صورت استفاده ،داخلی میلگرد مهار عرضی بر  -ب

𝑉𝑢باید طوری انتخاب شوند که مقدار  نشیمنابعاد  9-17-4-2-4 ϕ⁄   از مقادیر الف و ب تجاوز نکند؛ 

 های ساخته شده با بتن معمولی:  نشیمندر  -الف

1-                                                                                    0.2𝑓𝑐
′𝑏𝑤𝑑 

2-                                                                    (3.3 + 0.08𝑓𝑐
′)𝑏𝑤𝑑 

3-                                                                                        11𝑏𝑤𝑑 

 های ساخته شده با بتن سبک: نشیمندر  -ب

1-                                                               (0.2 − 0.07
𝑎𝑣

𝑑
) 𝑓𝑐

′𝑏𝑤𝑑 

2-                                                                      (5.5 − 1.9
𝑎𝑣

𝑑
) 𝑏𝑤𝑑 

 عرض نشیمن می باشد. 𝑏𝑤در روابط فوق 

 

  الزممقاومت  9-17-4-3

که همزمان بر مقطع آنها در بر تکیه گاه وارد می شوند، همراه   𝑁𝑢𝑐و نیروی کششی  𝑉𝑢ها باید برای تالش برشی  نشیمن 9-17-4-3-1

𝜙𝑆𝑛طراحی شوند، بطوریکه رابطه  4-17-9ناشی از این دو طبق رابطه  𝑀𝑢با لنگر خمشی ≥ 𝑈 ؛همواره برقرار باشد 

(9-17-4)                                                 𝑀𝑢 = [𝑉𝑢𝑎𝑣 + 𝑁𝑢𝑐(ℎ − 𝑑)]                                

  Ascآرماتورهای اصلی

  Ahخاموتها یا تنگهای بسته 
 میلگرد جهت مهار خاموت ها یا تنگ ها

 صفحه اتکایی

میله مهار عرضی 

 اتکایی
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باید همواره به  یدر این ترکیبات نیروی کشش. می باشندحداکثر محاسبه شده از ترکیبات بارها مقادیر   𝑁𝑢𝑐و  𝑉𝑢مقادیر  9-17-4-3-1

نباید کمتر از  𝑁𝑢𝑐و جمع شدگی و تغییرات دمای محیط باشد. مقدار خزش برای  قیدزنده منظور شود، حتی اگر ناشی از ایجاد  رعنوان با

0.2𝑉u  باشد. آمدهدر نظر گرفته شود، مگر آنکه از ایجاد آن به نحو مناسبی جلوگیری به عمل 

 

 مقاومت طراحی  9-17-4-4

𝜙𝑆𝑛ضابطه  9-17-4-4-1 ≥ 𝑈  ؛باید برقرار باشدبرای تالش های مختلف طبق بندهای الف تا پ 

آرماتور  سطح مقطع 𝐴𝑣𝑓. محاسبه می شود اصطکاک -مربوط به برش 9-8-9 ضوابط بندطبق  𝑉𝑛مقاومت برشی اسمی  -الف

ϕ𝑉𝑛)  الزم برای تحمل برش است که از صفحه مفروض برش عبور می کند ≥ 𝑉𝑢.) 

آرماتور کششی الزم برای  سطح مقطع 𝐴𝑓بر اساس مربوط به خمش 22-8-9بند ضوابط طبق  𝑀𝑛 مقاومت خمشی اسمی -ب

ϕ𝑀𝑛) محاسبه می شودتحمل خمش  ≥ 𝑀𝑢). 

 

 ، مطابق رابطه زیر بدست می آید؛𝐴𝑛سطح مقطع آرماتوری که کشش را تحمل می کند،بر اساس  𝑁𝑛 مقاومت کششی اسمی -پ

     (9-17-5)                                                                            𝑁𝑛 = 𝐴𝑛𝑓𝑦                         

 

 آرماتور حداقل 9-17-4-5

 ( باشد:پ)الف( تا ) ریداقم کمتر از ید نبا 𝐴𝑠𝑐مساحت آرماتور کششی اصلی،  9-17-4-5-1

𝐴𝑓                                                                                   -الف + 𝐴𝑛 

2)                                                                -ب 3⁄ )𝐴𝑣𝑓 + 𝐴𝑛 

𝑓𝑐)0.04                                                           -پ
′ 𝑓𝑦⁄ )(𝑏𝑤𝑑) 

نصب می شوند نباید کمتر از مقدار  به موازات آرماتور کششی اصلی( که 𝐴ℎ)های بسته مساحت کل سنجاقی ها یا خاموت 9-17-4-5-2

 :زیر باشد

                                                                𝐴ℎ = 0.5(𝐴𝑠𝑐 − 𝐴𝑛) 
 گذاریجزئیات آرماتور 9-17-4-6

 بطور کامل تامین شود.گاه تکیه بر ازآرماتور کششی اصلی باید طول گیرایی  9-17-4-6-1

 شود: انجام( پباید به یکی از روش های )الف(، )ب(، یا ) نشیمن از بر وجه جلوییآرماتور کششی اصلی  گیرایی 9-17-4-6-2

آرماتور اصلی در را  𝑓𝑦 قادر باشد تنش که گونه ایبه آرماتور اصلی  ازمشابه یا بزرگتر قطر  بهمیلگرد عرضی یک جوش به  -الف

 تامین نماید.

 افقی. حلقه به شکل یکآرماتور کششی اصلی  کردن خم -ب

 که برای گیرایی کامل آرماتور اصلی کافی باشد. روش های مهاری دیگر -پ
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 آرماتور اصلیانتهای  در دو مهارنمونه  2-17-9 شکل

 
 پیشنهادی مهارجزئیات جوش  3-17-9 شکل

 

به دلیل عمیق بودن ارتفاع نشیمن باید توزیع تنش در آرماتور که  نشیمندر طول  کششیآرماتور تامین طول گیرایی در  9-17-4-6-3

 .را منظور نمودباشد مستقیما  متناسب با لنگر خمشی نمی

2) طول به طور یکنواخت در 𝐴ℎکه از یکدیگر باید به اندازه ای باشد های بسته ها یا خاموتفاصله سنجاق  9-17-4-6-4 3⁄ )𝑑  زیر از

 .توزیع شودآرماتور کششی اصلی 

 باشد. 9-4-9پوشش میلگردها باید مطابق بند   9-17-4-6-5

 

 ساختهشیپ یاعضا اتصاالت 9-17-5

 

 اتیکل 9-17-5-1

 یهااتصال مهارها، ،ییاتکا اتصاالت ،یبرش یهادیکل مالت، بااتصاالت  قیاز طر روهایساخته، انتقال ن شیپ یدر اتصاالت اعضا 9-17-5-1-1

 دیساخته با شیپ یبتن یاتصاالت در اعضا ی. طراحباشد یم مجاز موارد نیا از یبیترک ای مسلح یها روکش ،یفوالد یآرماتورها ،یکیمکان

 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا زین ریز یبندها یکل ضوابط آن بر. عالوه ردیانجام گ مرتبط معتبر یهانامه نییبر اساس آ

 کفایت اتصاالت باید با تحلیل یا آزمایش مشخص شود. 9-17-5-1-2

 .می باشداتصاالتی که فقط متکی به اصطکاک ناشی از بارهای ثقلی هستند مجاز ناستفاده از  9-17-5-1-3

یا  90قالب استاندارد 

درجه 180  

-17-9مراجعه به شکل

1 

 آرماتور اصلی

 مهار
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تغییر  اتصاالت و مناطقی از اعضا در مجاورت اتصاالت باید جهت مقاومت در برابر تالشهای مختلف طراحی شوند و بتوانند 9-17-5-1-4

 ساخته را تحمل نمایند.های ناشی از تمام بارها در سیستم سازه ای پیششکل

 .گرفتدر نظر  3-2-7-9 د ناشی از تغییرات حجمی را مطابقوای قیطرح اتصاالت باید آثار سازهدر  9-17-5-1-5

 .گرفتساخته را در نظر پیششده برای ساخت و نصب اعضای مشخصهای طرح اتصاالت باید آثار رواداری در  9-17-5-1-6

را در نظر  کلیه اجزاءپذیری در سختی، مقاومت و شکل اتباید اختالف جزء تشکیل شده اندچندین  ی که ازطرح اتصاالتدر  9-17-5-1-7

 .گرفت

تأمین  5-5-17-9یا  4-5-17-9پیرامون سازه طبق  درهای یکپارچه کننده باید در راستاهای قائم، طولی و عرضی و بند 9-17-5-1-8

 د.نشو

 

 مقاومت الزم 9-17-5-2

 محاسبه شوند. 2-7-9بند مقاومت الزم اتصاالت و مناطق مجاور اتصاالت باید طبق ترکیبات بار در  9-17-5-2-1

 محاسبه شوند. 6-9 های تحلیل فصلروشاتصاالت و مناطق مجاور اتصاالت باید طبق  الزممقاومت  9-17-5-2-2

 

 طراحی مقاومت 9-17-5-3

 اخته باید شرط ذیل را برآورده کند. سپیش اعضایبرای هر ترکیب بار، مقاومت طراحی اتصاالت  9-17-5-3-1

(9-17-6)                                        𝑆𝑛 ≥ 𝑈 

9-17-5-3-2  ϕ  تعیین شود. 3-7-9طبق بند باید 

در سطوح تماس بین اعضا و تکیه گاه آنها یا بین یک عضو یا تکیه گاه و یک عضو تکیه گاهی واسطه، مقاومت اتکایی  9-17-5-3-3

باید کمتر از مقاومت اتکایی اسمی بتن برای سطح اعضا یا تکیه گاه  Bnمحاسبه شود.  8-8-9، باید طبق بند Bnاسمی برای سطوح بتنی، 

 تکیه گاهی واسطه در صورت وجود فراتر رود. ضایعآنها باشد و نباید از مقاومت ا

می تواند مطابق شرایط ویژه برش  Vnدهد، اگر بارگذاری اصلی وارده برش باشد و انتقال برش در یک صفحه رخ می 9-17-5-3-4

 د.شومحاسبه  9-8-9اصطکاک در بند 

 

 یکپارچگی بندحداقل مقاومت اتصال و الزامات  9-17-5-4

ساخته را به های یکپارچگی طولی و عرضی باید اعضای پیشبندحاکم است،  5-5-17-9 بند به غیر از مواردی که شرایط 9-17-5-4-1

به فراهم شوند تا کف های مجاور را  3-4-5-17-9های یکپارچگی قائم باید طبق بندو  کنندسیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی متصل 

 بام متصل کنند. یکدیگر و به

و اعضایی که به ها اتصاالت بین دیافراگم از اعضای پیش ساخته تشکیل شده اند یا بام  هاهای کفکه دیافراگممواردی در  9-17-5-4-2

 باشد.هر متر طول در  kN 22کمتر از  دارای مقاومت کششی بایدنطور جانبی به دیافراگم تکیه دارند 

فراهم شود. این های قائم یکپارچگی ( باید بندبه جز نما)ساخته قائم ای پیشاعضای سازه یافقی بین تمام در درزهای 9-17-5-4-3

  بندها باید شرایط )الف( و )ب( را داشته باشند؛

  1.4Agقائم با مقاومت کششی اسمی حداقل  گیهای یکپارچبند دارای باید با یکدیگر ساختههای پیشاتصاالت بین ستون -الف

تر از مقدار مورد نیاز بر اساس های با سطح مقطع بزرگسطح مقطع ناخالص ستون است. برای ستون Agکه در آن  نیوتن بوده

یافته بر اساس سطح مقطع مورد نیاز که در هر حال از نصف سطح مقطع ناخالص بارگذاری، استفاده از یک سطح مقطع مؤثر کاهش

 باشد.ستون کمتر نباشد مجاز می

 kN 44یکپارچگی قائم با مقاومت کششی اسمی حداقل  بندساخته باید دارای حداقل دو پیش هایدیوار قطعات اتصاالت بین -ب

 باشند.بند در هر 
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 ساخته با ارتفاع سه طبقه و بیشترهای دیوار باربر از بتن پیشیکپارچگی برای سازه بندالزامات  9-17-5-5

 

 
T = L؛ عرضی = V؛ طولی = P؛ قائم =  پیرامونی

 بیشتر و طبقه سه ارتفاع با هایسازه در یکپارچگی هایبند متداول آرایش  1-5-17-9 شکل

 

 را برآورده کنند: زیر های کف و بام باید موارد )الف( تا )و(های یکپارچگی در سیستمبند 9-17-5-5-1

سیستم های کف و بام  عرض یا طول متردر هر  𝑘𝑁 22مقاومت کششی اسمی حداقل  باهای یکپارچگی طولی و عرضی بند -الف

 .تعبیه شوندباید 

های دیوار داخلی و بین سیستم کف و یا بام و دیوارهای خارجی تأمین گاههای یکپارچگی طولی و عرضی باید در تمام تکیهبند -ب

 شوند.

صفحه سیستم کف یا بام قرار  از  𝑚𝑚 600 در داخل صفحه یا حداکثر تا فاصله  های یکپارچگی طولی و عرضی بایدبند -پ

 بگیرند.

باشد. متر  3 شان از مرکز نباید بیشتر ازهای دال کف یا بام قرار بگیرند و فاصلههای یکپارچگی طولی باید به موازات دهانهبند -ت

 .باید فراهم گرددبازشوها  در اطرافنیروها  الزم برای انتقالشرایط 

 باربر نباشد. هایدیوار شان بیشتر از فاصلههای دال کف یا بام قرار بگیرند و فاصلهبر دهانههای یکپارچگی عرضی باید عمود بند -ث

 داشته باشند. 𝑘𝑁 71لبه، باید مقاومت کششی اسمی حداقل متر از  2/1محدوده های یکپارچگی پیرامون کف یا بام، در بند -ج

 :رعایت شودتا )ج( های یکپارچگی قائم باید موارد )الف( در بند 9-17-5-5-2

 و در سراسر ارتفاع ساختمان پیوسته باشند. دهدیوار تأمین ش قطعات های یکپارچگی باید در تمامبند -لفا

 تأمین کنند.را افقی دیوار متر طول در هر  kN 44های یکپارچگی باید مقاومت کششی اسمی حداقل بند -ب

 دیوار تأمین شوند. چشمهباید در هر  یکپارچگی بندحداقل دو  -پ

 

 حداقل ابعاد در اتصاالت اتکایی 9-17-5-6

 که تحلیل یا آزمایش نشان دهد آنکهرا برآورده کنند مگر  3-6-5-17-9و  2-6-5-17-9 ضوابط باید اتکاییابعاد اتصاالت  9-17-5-6-1

 کند.ایجاد نمی یاختالل عملکردتر در ابعاد کوچک

گاه تا انتهای عضو تکیه برساخته، حداقل ابعاد طراحی از پیش شکلUشکل و Tدالها و تیرهای ها، تیرها، یا در دال 9-17-5-6-2

 باشد. 2-17-9، باید مطابق با جدول مشخص شدههای یساخته در راستای دهانه، با لحاظ روادارپیش
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 ساختهگاه تا انتهای عضو پیشحداقل ابعاد طراحی از بر تکیه  2-17-9جدول 
 mmحداقل بعد،  نوع عضو

𝑙n بزرگترین: یا توپر دال توخالی 180⁄  
50 

𝑙n بزرگترین: شکل Uو  Tتیر یا عضو  180⁄  
75 

)در صورت یا به اندازه بعد پخ  𝑚𝑚 13 حداقلای ه تقویت نشده باید به فاصلهووج تمجاوردر ی اتکایهای بالشتک 9-17-5-6-3

 عقب تر باشند. پیش ساختهگاه و انتهای عضو تکیه براز  موجود بودن(

 
 

 حداقل ابعاد اتکایی در تکیه گاه 2-5-17-9شکل 
 

 

 
 

 

 

 

 

 تکیه گاه عضو پیش ساخته

 لبه تقویت نشده

 طول اتکایی

میلیمتر یا بعد  13حداقل 

 پخی

ملیمتر در دالها 50  

میلیمتر در تیرها 75  
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 بتن به مهار 9-18

 

 گستره  9-18-1

 بينيا ترکيب کشش و برش  ی، برشیکشش ياسازه يانتقال بارها يبتن برا بهاين فصل در بر گيرنده ضوابط مهار  9-18-1-1

   :قطعات زير ميباشد

 يکديگره باي متصل سازه عضاءا -الف

ها، هاي جان پناهنرده ،آويزانتاسيساتی سنگين  يهالوله ،پاشآب هايسيستم اي مانندقطعات الحاقی به اعضاء سازه -ب

 وغيره

ط کوتاه مدت حين ساخت را شامل يشراالزاما راز مدت بوده و دبرداري بهره مورد نظر در اين فصل براياي سازهح ايمنی وسط

  شود. نمی

 :مهارهاي زير ميباشدمختلف انواع اين فصل براي  ضوابط طراحی 9-18-1-2

هاي سردار، هاي مستقيم با مهره در دو انتها، پيچ( شامل پيچالف 1-18-9ريزي )شکل شده قبل از بتنمهارهاي تعبيه -الف

مقاومت بيرون اي باشد که گونهبايد به  شدههاي سردار. هندسه مهارهاي تعبيهميخدرجه، گل 180و  90 قالبهاي با پيچ

 .شودمی محاسبه 2-3-4-18-9 بند بر اساس pNباشد که در آن نخورده بتن ترکبراي  pN4/1کشيدگی بيش از 

براي کاربرد در بتن  هامهاراين . مناسب بودن ب( 1-18-9)شکل  زيرچاک انبساطی وچسبی، ی نمهارهاي کاشت -ب

تامين ضوابط يک مرجع رسمی ملی يا  بر اساساي و ساير الزامات، بايد کاربرد لرزهخورده يا نخورده يا بتن ترکترک

 بررسی شود. شود( )که در ادامه فصل مرجع رسمی ناميده می المللیبين

 موارد زير نيستضوابط اين فصل شامل  9-18-1-3

 خاص قطعات -الف

 .شوندبا مهره سفت میدر دو انتها  گذرند وی که از کل ضخامت قطعه میيهاپيچ -ب

 .مشترک يیانتهافوالدي به يک صفحه متصل چندتائی هاي مهار -پ

 .یدوغاب يمهارها -ت

  .انفجاري فشار ناشی از واکنش شيميايیيا  کننده با فشار هواعملهاي دستگاهنصب شده با  یپيچيا  یميخ يمهارها -ث

 در نظر گرفته شوند موارد زير در انتخاب، طراحی و نصب مهار بايد 9-18-1-4
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 انتخاب نوع مهار بايد با در نظر گرفتن موارد زير انجام شود  -الف

 .نخوردهخورده يا ترکدر بتن ترک اي و يا کاربردلرزه براي کاربردمهار مناسب بودن  -

 .8-18-9خيزي و در صورت لزوم الزامات منطقه لرزه -

اعضاي بتنی در صل پالستيک امفاده شود که در نواحی تشکيل نبايد براي طراحی مهارهايی استفضوابط اين فصل از  -

 .قرار دارند زلزلهتحت نيروهاي   که 

 . 4-9انطباق نوع فوالد مهار با ضوابط فصل  -

 دوام(.  الزامات شرايط محيطی ) بر اساسدارا بودن پوشش مناسب  -

 

 شود. انجامريزي پس از بتنروز  21حداقل  يدچسبی در بتن با هايمهارکاشتن -ب

 شرکت توسط شده تعيين روش بر اساس بايد مهار نصب و هاسوراخ يتميزکار شده،سخت بتن يکارسوراخ عمليات-پ

 . شود انجام ینکاشت مهار سازنده

 حداقل فاصله تنيده، پيش ياعضا در. ببينند آسيب نبايد کاشت سوراخ مجاور يميلگردها ،يکارسوراخ عمليات حين -ت

 .باشد کمتر ميليمتر 50 از نبايد یتنيدگ پيش ميلگرد و سوراخ

 

 .شوند پر یشدگجمع بدون يباال مقاومت مالت توسط بايد شوند،می رها کاره نيمه که هايیسوراخ -ث

طراحی  21-9کنند، بايد بر اساس ضوابط فصل آرماتورهائی که با طول مهاري خود جزئی از مقاومت مهار را تامين می-ج

 شوند.

سوزي مهار و ملحقات آن بايد در نظر گرفته شود. در غير اينصورت استفاده از مهار فقط الزم براي تامين مقاومت آتشتمهيدات 

 براي بارهاي زلزله و باد مجاز خواهد بود.  

داده نشده اي هستند، در اين فصل پوشش با تکرار باال و يا بارهاي ضربهبارهاي که به طور عمده شامل  ئیکاربردها 9-18-1-5

 است.

 

 

 

 پيچ سردار درجه 90 قالبپيچ با  درجه 180 قالبپيچ با  ميخ سردارگل
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 شده.ی تعبیهمهارها

 

 

اي مهار انبساطی ضربه

 نصب با اعمال جابجايی

 اي مهار انبساطی گوه

 نصب با اعمال پيچش

 دارمهار انبساطی غالف

 نصب با اعمال پيچش

 یچسب مهار مهار زيرچاک

 مهارهای کاشتنی

 .مهارها انواع  1-18-9 شکل

 اتیکل  9-18-2

 یستيک طراحتحليل اال يهاروشبر اساس  و دارضريب يبارها اتترين اثربحرانی يبايد برا یگروهو  هاي تکیمهار 9-18-2-1

 هپذير کنترل شدشکل يفوالد اعضاءتوسط  مقاومت اسمی مهار که یفقط در صورتپالستيک  تحليل يهاشوند. استفاده از روش

 باشد.میمجاز  ،شودتامين ها تغيير شکل همسازيو 

 اثرات گروهی مهارها در گسيختگی ،زير کمتر باشد یاز فواصل بحران از يکديگر که فاصله دو يا چند مهار يموارد در 9-18-2-2

 شود منظوربايد 

 ℎ𝑒𝑓 3برابر با   ،در کشش مخروطی بتن گسيختگیحالت در  -الف

 𝐶𝑁𝑎 2برابر با  ،مقاومت پيوستگی در کشش گسيختگیحالت در  -ب

 𝐶𝑎1 3برابر با  ،در برشلبه بتن  گسيختگیحالت در  -پ

 روي سطح آزاد بتن )به گسيختگیتصوير سطح برابر با فاصله  محور مهار تا  𝐶𝑁𝑎بتن،  موثر مهار درعمق  ℎ𝑒𝑓 در بندهاي فوق

اعمال برش برابر با فاصله محور مهار تا لبه خارجی بتن در امتداد  𝐶𝑎1براي مهار چسبی، و  مراجعه شود(  1-5-4-18-9بند 

هاي شکست حالت در معرضشود که رهايی در گروه منظور میافقط اثر مه باشد.میمراجعه شود(  1-5-5-18-9)به بند 

   مشخص مورد نظر باشند.
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فصل  یطراح هايبار بر ترکيب یمقاومت مورد نياز مبتن حداکثر بايد مساوي يا بيشتر از هامهار یمقاومت طراح 9-18-2-3

 باشد.  9-7

 بايدنصب  زاويهدر خصوص حساسيت به  مرجع رسمی ضوابط ،رو به باال دارافقی يا شيب چسبیمهارهاي  در 9-18-2-4

ی چسبی براي مهاري که گروه مهارهاي برايو نيز  دائمی قرار دارند یکششبار که تحت  تکی مهارهاي چسبیدر .شودتامين 

افقی يا مهارهاي چسبی  نصب و بازرسی. شود بايد رعايت 6-4-18-9 ضوابط بند،  ،دائمی است یکششبار تحت بيشترين 

 باشد. 4-9-18-9بند مطابق بايد دائمی قرار دارند،  یکششبار رو به باال که تحت  دارشيب

 :شودمیتعيين صورت زير ه سبک ب هايبراي بتن aλضريب اصالح  5-2-18-9

 λبرابر با  ،شده و زيرچاکیتعبيههاي در مهاربتن  محاسبات گسيختگیبراي  -

 0.8λبرابر با  ،چسبیو انبساطی مهارهاي  در محاسبات گسيختگی بتنراي ب -

 0.6λبرابر با  ،17-18-9معادله  در چسبی هايپيوستگی در مهار گسيختگی براي محاسبات -

𝑓𝑐مقدار 9-18-2-6
 مگاپاسکال 55و شده تعبيه هايمگاپاسکال براي مهار 70استفاده در محاسبات اين فصل نبايد از مورد   ′

𝑓𝑐با  ینکاشت هاي. انجام آزمايش براي مهاربيشتر در نظر گرفته شود ینکاشتهاي براي مهار
لزامی مگاپاسکال ا 55بيش از    ′

 ست.ا

 

 یطراح یکل الزامات  9-18-3

صورت  2-3-18-9 دنبضوابط  بر اساسبايد ( 2-18-9)شکل براي حاالت گسيختگی مختلف ها طراحی مهار 9-18-3-1

 مرجع رسمی انجام داد. مورد استناد هاي آزمايشنتايج پنج درصد شکست  بر اساستوان طراحی را گيرد. همچنين می

 
 

 فوالدگسيختگی  بيرون کشيدگی شکست مخروطی بتن

 تکی گروهی

 شدگی بتندو نيم بتن زدگی جانبیبيرون گسيختگی پيوستگی
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 )الف( بارهای کششی

 

 )ب( بارهای برشی

 در کشش و برش. گسیختگی مهارهاانواع حاالت   2-18-9شکل 

 ضوابطدر ضمن . تعيين شود 1-18-9جدول ضوابط مطابق براي انواع حاالت گسيختگی بايد مهارها مقاومت  9-18-3-2

 .بايد در نظر گرفته شوند 8-18-9اي بند بارهاي لرزهضوابط  ،در صورت لزومو  7-18-9بند  شدگی بتنومت دو نيماتامين مق

 

 .گسیختگیانواع حاالت  یمقاومت مهار برا. 1-18-9جدول 
ع 

نو
ار

ب
 

 گروهی مهار تکمهار  نوع مهار بند گسیختگیحالت 

مهار 

-تعبیه

  شده

مهار 

ی نکاشت

انبساطی 

و  

 زیرچاک

مهار 

 چسبی

در یک مهارها  هر مهار

 مهار گروه

ش
ش

ک
 

  ϕNsa≥Nua ϕNsa≥Nua,i ∎ ∎ ∎ 1-4-18 فوالد مهارمقاومت 

 ϕNcb≥ Nua  ϕNcbg≥Nua,g ∎ ∎ ∎ 2-4-18 بتنمخروطی  گسیختگی مقاومت

  ϕNpn≥ Nua ϕNpn≥Nua,i  ∎ ∎ 3-4-18 مقاومت بیرون کشیدگی بتن

 ϕNsb≥ Nua  ϕNsbg≥Nua,g  ∎ ∎ 4-4-18 جانبی بتن زدگی بیرونمقاومت 

 ϕNa≥ Nua  ϕNag≥Nua,g ∎   5-4-18 مقاومت پیوستگی بتن

  uaN ≥acbϕN uaN≥bacϕN ∎   6-4-18 کشش دائمیدر مقاومت پیوستگی 

ش
بر

 

  ϕVsa≥Vua ϕVsa≥Vua,i ∎ ∎ ∎ 1-5-18 مهار فوالدمقاومت 

 ϕVcb≥ Vua  ϕVcbg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ 2-5-18 بتن لبه گسیختگیمقاومت 

 ϕVcp≥ Vua  ϕVcpg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ 3-5-18 بتنکنی قلوهمقاومت 

  

 کن شدگی بتن درقلوه

 مهارهاي دور از لبه
 گسيختگی فوالد بعد از 

 خورد شدن بتن

 شکست لبه بتن
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شود، بايد مصالح مورد تعيين میمورد استناد مرجع رسمی هاي آزمايش بر اساسکه مقاومت مهار  يدر موارد 9-18-3-3

اسمی  يهامقاومت ي. براتعيين شوددرصد  5نتايج شکست  بر اساس یبوده و مقاومت اسم ساناستفاده در آزمايش و سازه يک

، خروج از مرکزيت یعضو بتن ضخامتثر ديگر و لبه، ايک، تعداد مهار، فاصله مهارها از ابعادبتن بايد اثر  گسيختگیحاالت متناظر 

 يلبه در مدلها يکديگر وفاصله مهارها از  ي. محدوديتهادر نظر گرفته شودبتن در  یو وجود يا عدم وجود ترک خوردگ یبار اعمال

 داشته باشد. یهمخوان هابايد با آزمايش یطراح

گسيختگی مخروطی بتن در کشش و گسيختگی لبه ميليمتر، الزامات مقاومت  100براي مهارهاي با قطر کمتر از  9-18-3-4

 تامين نمود.   2-5-18-9و  2-4-18-9 بندهاي ميتوان با رعايت بتن در برش را

-18-9 بند با رعايت ، الزامات مقاومت پيوستگی را ميتوانad20≥ efh≥ ad4مدفون براي مهارهاي چسبی با طول  5-3-18-9

 تامين نمود.  4-5

اثر اندرکنش نيروها بايد  ،شوندمهار وارد می ، بر𝑉𝑢𝑎   ،برشینيروي  و 𝑁𝑢𝑎 ،کششی يدر مواردي که هم زمان نيرو 9-18-3-6

 .در نظر گرفته شود 6-18-9مطابق بند 

 گسيختگینيازي به کنترل  ،8-2-5-18-9و  6-2-4-18-9 براساس بندمناسب مهار در صورت تامين آرماتورهاي  9-18-3-7

   باشد.نمی 2-5-18-9در برش طبق بند لبه بتن  گسيختگیو  2-4-18در کشش طبق بند بتن مخروطی 

 يرا ، ب𝝓∅، يب کاهش مقاومتاضر 9-3-18-9اند. آورده شده 8-18-9اي در بند الزامات مربوط به بارهاي لرزه 9-18-3-8

براي تعيين ضريب کاهش مقاومت  .باشدمی 2-18-9جدول  مطابق  ،7-9ترکيب بارهاي فصل استفاده با براي  ،مهار در بتن

در صورت لزوم بايد در نظر  4-2-8-18-9و  3-2-8-18-9، 8-2-5-18-9، 6-2-4-18-9مهارها، همچنين ضوابط بندهاي 

 د. نگرفته شو

   

 هاضریب کاهش مقاومت مهار -2-18-9جدول 

 شودکنترل می یفوالد جزمقاومت مهار با مقاومت 

 ϕ بار گسیختگیحالت 

پذیر کنترل کننده مقاومت مهار فوالدی شکل عضومقاومت 

 است

 75/0 کششی

 65/0 برشی

 65/0 کششی فوالدی ترد کنترل کننده مقاومت مهار است عضومقاومت 

 60/0 برشی

 شودبتن کنترل می گسیختگیحاالت مقاومت مهار با یکی از 

 ϕ بار نوع مهار
گذرنده از  اضافی هایآرماتوربا 

بجز برای  2گسیختگیسطح 

کشیدگی و بیرون گسیختگی

 کنی بتنقلوه

گذرنده از اضافی  هایآرماتوربدون 

شامل و  گسیختگیسطح 

-قلوهکشیدگی یا بیرون گسیختگی

 کنی بتن

 70/0 75/0 برشی تمامی انواع مهارها

 هایمهار

 شدهتعبیه

 هاییا پیچسردار،  هایهای سردار، پیچمیخگل

 دارقالب

 

 

75/0 70/0 
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 هایمهار

 ینکاشت

و قابلیت اعتماد به نصب . حساسیت کم 1گروه 

 زیاد

 

 کششی
 

75/0 65/0 

و قابلیت  به نصب . حساسیت متوسط2گروه 

 1اعتماد متوسط

65/0 55/0 

و قابلیت  زیاد به نصب. حساسیت 3گروه 

 1اعتماد کم

55/0 45/0 

 .های مورد استناد مرجع رسمی انجام شوداساس آزمایش بری باید نمیزان حساسیت و قابلیت اعتماد مهار کاشت 1
آرماتورهای مهار برای طبق الگوهای نشان داده شده  ،درصد طول گیرایی 50و  نامهحداقل آئین و تامین آرماتورنیست  ی اضافیآرماتورهایازی به طراحی ن 2

 کافی است. 3-18-9در شکل 

 
 

  
  نما A-A مقطع

 )الف(

 

 

 B_B مقطع پالن

 )ب(
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 مکانیزم انتقال نیرو نما

 )پ(

 آرماتور( ب کشش، در بتن یمخروط یختگیگس یبرا مهار آرماتور( الف مهار، یآرماتورها انواع  3-18-9 شکل

 .برش در بتن لبه یختگیگس یبرا یطیمح مهار آرماتور( پ برش، در بتن لبه یختگیگس یبرا مهار
 

 یکشش یبارها یبرا یطراح الزامات  9-18-4

 مهار در کششفوالد مقاومت  9-18-4-1

مصالح و ابعاد خصوصيات ، بايد با در نظر گرفتن saN، فوالدمقاومت اسمی مهار در کشش کنترل شده توسط  1-1-4-18-9

 تعيين شود.  مهارفيزيکی 

 بيشتر باشد، نبايد از مقدار زير saNمقاومت اسمی مهار در کشش،  2-1-4-18-9

(9-18-1) 𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒,𝑁𝑓𝑢𝑡𝑎 

براي   𝐴𝑠𝑒,𝑁 . گرفته شوددر نظر اسکال پمگا 608و  1.9𝑓𝑦𝑎 از  ترنبايد بيش utafسطح مقطع موثر مهار بوده و  𝐴𝑠𝑒,𝑁 که در آن

 .شودتعيين سازنده  يهاگکاتالو اساس بر بايدمتغير است،  آن طول امتداد مقطع مهار در سطحکه در آن  ینکاشت هايارمه

 محاسبه شود. زير بايد از رابطه  𝐴𝑠𝑒,𝑁مقدار  ميخ سرداردار و گلهاي سردار، پيچ قالبپيچبراي 

(9-18-2) 
𝐴𝑠𝑒,𝑁 =

π

4
(𝑑𝑎 −

0.4

𝑛𝑡

)
2

 

 طول مهار است. ميليمترتعداد شيار رزوه در هر  tnدر اين رابطه 

 

     مهار در کشش بتنمخروطی  گسیختگیمقاومت  9-18-4-2
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، یگروه مهارهاي براي cbgNيا  هاي تکیبراي مهار cbN، در کششمهار  بتنگسيختگی مخروطی مقاومت اسمی  1-2-4-18-9

 در نظر گرفته شودبيشتر نبايد از مقادير زير 

𝑁𝑐𝑏 (الف-9-18-3) =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑑,𝑁𝜓𝑐,𝑁𝜓𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏 

𝑁𝑐𝑏𝑔 (ب-9-18-3) =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑐,𝑁𝜓𝑒𝑑,𝑁𝜓𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏  

 
بتن  گسيختگیمساحت تصوير شده سطح  NcAاند. تعريف شده 4-2-4-18-9 بند در cp,Nψو  ec,Nψ ،ed,Nψ ،c,Nψ اصالح ضرايب

براي  .از محور مهار قرار دارند efh5/1است که اضالع آن به فاصله  گسيختگیقاعده هرم  برابر بامهارهاي تکی براي است که 

 . (4-18-9شکل ) شودرديف مهارهاي مجاور تعيين میخط گذرنده بر ، فاصله فوق از مهارهاي گروهی

 

 
 )ب( )الف(

 

 

  )پ(

( پ ،NcoA نییتع پالن( ب ،NcoA نییتع مقطع( الف شده، ریتصو یختگیگس سطح مساحت محاسبه نحوه  4-18-9 شکل

 .NcA نییتع پالن

 NcoAکنند. است که بار کششی را تحمل می یگروه مهارتعداد مهارها در  nکه در آن  بيشتر باشد NconAنبايد از  NcAمساحت 

 شودمیتعيين زير  به صورت، 1.5ℎ𝑒𝑓 از با فاصله از لبه بيش تکیراي مهار بتصوير شده  گسيختگیمساحت سطح 

(9-18-4) 𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2  

 بيشتر باشد، نبايد از مقدار زير bNدر بتن ترک خورده،  تکی براي مهاردر کشش، بتن  گسيختگیمقاومت پايه  2-2-4-18-9

(9-18-5) 𝑁𝑏 = 𝑘𝑐𝜆𝑎√𝑓𝑐
′ℎ𝑒𝑓

1.5 
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می ی را نکاشت هايبراي مهار ckباشد. مقدار می 7و  10ی بترتيب نکاشت هايمهار براي وشده تعبيههاي براي مهار ckکه در آن 

بيشتر  10گرفت، ولی در هر صورت اين مقدار نبايد از  7از  تربيش، مورد استناد مرجع رسمی هايمايشزنتايج آ بر اساستوان 

 . باشد

نبايد از مقدار بدست آمده از ميليمتر،  650تا  082بين  efhبا  هاي سردارميخهاي سردار و گلپيچبراي ،  𝑁𝑏مقدار  ، همچنين

 شود بيشتر منظور زير رابطه

(9-18-6) 𝑁𝑏 = 3.9𝜆𝑎√𝑓𝑐ℎ𝑒𝑓
5/3

 

 

در   NcAبراي محاسبه  efh، مقدار قرار دارند تريا بيشبر عضو  از سه efh5/1با فاصله کمتر از  ی کهيبراي مهارها 3-2-4-18-9

 )a,maxc/(5/1به بيشترين مقدار بايد  ،الف و ب 4-2-4-18-9بندهاي  همچنين در روابطو  2-2-4-18-9تا  1-2-4-18-9بند 

 .  است یگروه مهارفاصله حداکثر بين مهارها در   s که در آن شودمحدود  /3sو 

 شوندمی تعيين زير صورت به ψ اصالح ضرايب 9-18-4-2-4

 شودزير محاسبه می به صورت با خارج از مرکزيت یششبار کتحت  هاي گروهیبراي مهار، ec,Nψ، ضريب اصالح -الف

(9-18-7)  𝜓𝑒𝑐,𝑁 =
1

(1 +
2𝑒𝑁

′

3ℎ𝑒𝑓
)

≤ 1 

باشند، در محاسبه خروج از مرکزيت برخی از مهارها تحت کشش  تنهااي باشد که به گونه گروهیاگر بارگذاري روي مهار

𝑒𝑁
در نظر گرفته فقط مهارهاي تحت کشش بايد  ب-3-18در رابطه  cbgNو براي محاسبه  7-18 رابطهبراي استفاده در  ′

 هامحوريک از بايد براي هر، ec,Nψدو محور، ضريب اصالح خروج از مرکزيت  حولوجود خروج از مرکزيت  صورتشوند. در 

خروج از مرکزيت  به صورت جداگانه محاسبه شده و حاصل ضرب ضرايب محاسبه شده براي دو محور به عنوان ضريب

ec,Nψ  در محاسبهcbgN  منظور گرددب -3-18در رابطه. 

 شودیزير تعيين م به صورت یکشش تحت بار یيا گروه هاي تکیاثر فاصله مهار از لبه براي مهار  ،ed,Nψ، ضريب اصالح -ب

 شود.برابر يک گرفته بايد  Nedψ, ،باشد efh1.5≥a,minc در صورتی که -

 شودمیمحاسبه  زير از رابطه  ed,Nψ ،باشد  efh1.5<a,minc در صورتی که -

(9-18-8) 𝜓𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

1.5ℎ𝑒𝑓

 

بارهاي در شرايط بتن  ننخوردتحليل نشانگر ترکنتايج ، براي مهارهايی که c,Nψخوردگی بتن، ضريب اصالح ترک -پ

 زير خواهد بود به صورتاست،  برداريبهره

 شود.بايد برابر يک گرفته  c,Nψ ،شدهتعبيههاي براي مهار -

 شود.گرفته  4/1بايد برابر  c,Nψ، فرض شده 7برابر با  ck مقدار هادر آن ی کهنکاشتهاي براي مهار -

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



 -آئین نامه بتن ایران           مهار به بتن                                                                                                                  

 جلددوم

 

144 

 

 cbNبراي محاسبه  ckنخورده، در صورتی که مقدار خورده و ترکی مناسب براي کاربرد در بتن ترکنکاشت هايمهار در

 هاهمان آزمايشنيز بايد مبتنی بر نتايج  c,Nψ، مقدار باشد بدست آمدهمورد استناد مرجع رسمی  هاينتايج آزمايشاز 

خورده نرکبتن تبراي مهار در انجام شده  هاينتايج آزمايشاز  ck، در صورتی که مقدار نیکاشت هايباشد. براي مهار

 . ه شوددر نظر گرفتيک  برابر با بايد  c,Nψ، مقدار تعيين شده باشد

شده و تعبيه هايمهاربراي  ،است برداريبارهاي بهره خوردگی در شرايطتحليل نشانگر ترکنتايج در مواردي که 

هاي نتايج آزمايش بر اساسمهارهاي کاشتنی بايد  اين صورتدر شود. گرفته يک  بابرابر بايد  c,Nψی، نکاشت هايمهار

 ي خمشی مطابقبا توزيع مناسب آرماتورهاخورده باشند. بتن ترکمناسب براي استفاده در مرجع رسمی مورد استناد 

 . گرددمحدود بايد خوردگی در بتن ترک ،ترککنترل  براي آرماتور محصورکنندهبا استفاده از يا  3-19-9ضوابط 

آرماتور و بدون مطابق بند پ بتن ترک نخورده  شده برايطراحی ی نکاشت هاي، براي مهارcp,Nψضريب اصالح،  -ت 

 :شودزير تعيين می به صورت، شدگیدو نيمبراي کنترل ترک  اضافی

 بايد برابر يک گرفته شود. cp,Nψ باشد  acc≥a,minc کهمواردي در  -

 شودمحاسبه می زير از رابطه  cp,Nψ، باشد  acc<a,minc که موارديدر  -

(9-18-9) 𝜓𝑐𝑝,𝑁 =
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑐

≥
1.5ℎ𝑒𝑓

𝑐𝑎𝑐

 

، 𝑐𝑎𝑐در روابط فوق  شود. گرفته میيک در نظر  برابر با cp,Nψ، ضريب شدهتعبيههاي مهار جمله ازبراي ساير حاالت، 

 .گرددمی يينتع 6-7-18-9بر طبق بند فاصله بحرانی، 

 گسيختگیسطح اضالع قاعده هرم ميتوان شود، مهار استفاده می يشر در انتهايا وا یورق اضافاز که  يدر موارد 9-18-4-2-5

گرفت. محيط موثر نبايد بيش از ضخامت ورق يا در نظر  efh5/1 برابر بااي در فاصلهاز محيط موثر ورق يا واشر را  تصوير شده

 فاصله داشته باشد. سردارمهار کلگی  یواشر با لبه بيرون

گسيختگی مخروطی در هر دو طرف سطح مراجعه کنيد(  3-18-9)به شکل مهار  هايآرماتوردر مواردي که  9-18-4-2-6

گسيختگی مخروطی مهار بجاي مقاومت  هايآرماتورتوان از مقاومت می ،دنباش 21-9مطابق فصل بتن داراي طول مهاري کافی 

 منظور شود. 75/0در اين حالت بايد  𝝓استفاده نمود.  ضريب  𝝓𝑁𝑛 محاسبه بتن در

 در کشش زیرچاکی انبساطی و نکاشتشده و های تعبیهکشیدگی مهارمقاومت بیرون  9-18-4-3

به ، pnNدر کشش،  زيرچاکيا  وانبساطی ی کاشتنو شده تکی تعبيه هايمهار یبيرون کشيدگ یمقاومت اسم 1-3-4-18-9

 شودزير محاسبه می صورت

(9-18-10) 𝑁𝑝𝑛 = 𝜓𝑐,𝑃𝑁𝑝 

 ،استبرداري بهرهتحت بارهاي بتن  گینخوردنشانگر ترک تحليلنتايج که  یاز عضو بتن يامهار واقع در ناحيه يبرا c,Pψضريب 

 خواهد بود. 0/1برابر با  ،استخوردگی نشانگر ترک تحليلنتايج که  يموارد يو برا 4/1برابر با 
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 ارائه شده است. 3-18-9انواع مهار در جدول  يبرا pNمحاسبه نحوه  2-3-4-18-9

 .pNمحاسبه  .3-18-9جدول 

 pNنحوه محاسبه  نوع مهار

 مورد استناد مرجع رسمی هایبر آزمایش یمبتن درصد 5شکست  بر اساستعیین  زیر چاک یا  نبساطی وای نکاشتمهار 

𝑵𝒑 های سردارمیخهای سردار و یا گلپیچ = 𝟖𝑨𝒃𝒓𝒈𝒇𝒄 

مورد استناد مرجع رسمی با  هایدرصد مبتنی بر آزمایش 5شکست  بر اساسیا تعیین 

 نظر از مشارکت اصطکاکصرف

𝑵𝒑 دارهای قالبپیچ = 𝟎. 𝟗𝒇𝒄𝒆𝒉𝒅𝒂 

 ad4.5≤he≤ad3که در آن 

با  مورد استناد مرجع رسمی هایدرصد مبتنی بر آزمایش 5شکست  بر اساسا تعیین ی

 نظر از مشارکت اصطکاکصرف

 

 در کشش سردار هایمهار بتن برایزدگی جانبی بیرونمقاومت  -9-18-4-4

 ،لبهيک و نزديک به  مدفون زيادبا طول  تکیسردار هاي مهار، براي  𝑁𝑠𝑏، بتنزدگی جانبی بيرونمقاومت اسمی  9-18-4-4-1

)1ac2.5>efh( ، شودزير محاسبه میاز رابطه 

(9-18-11) 𝑁𝑠𝑏 = 13𝜆𝑎𝑐𝑎1√𝑓𝑐𝐴𝑏𝑟𝑔 

ضرب شود که در آن  )1ac/2ac+1/(4بايد در ضريب  sbNباشد، مقدار  1ac3کمتر از  تکی سردارمهار  يبرا 2acاگر 

3.0≤1ac/2ac≤1.0  .خواهد بود 

ها از فواصل مهار در صورتی که ،1ac2.5>efh، لبه يک و نزديک به مدفون زيادبا طول  سردارچند مهار  يبرا 2-4-4-18-9

از رابطه  یجانب گسيختگی سطحدر معرض  يمهارها يبرا sbgN یجانبزدگی بيرون یمقاومت اسم باشد، 1ac6کمتر از يکديگر 

 شودمیزير تعيين 

(9-18-12)   𝑁𝑠𝑏𝑔 = (1 +
𝑠

6𝑐𝑎1
) 𝑁𝑠𝑏  

اثر  يبرا صالحبدون ا 11-18-9از رابطه مقدار محاسبه شده  sbN، و در امتداد لبه یبيرون هايفاصله بين مهار sدر اين رابطه 

 .باشدمی 2acدر جهت عمود فاصله از لبه 

 چسبی در کششهای مقاومت پیوستگی مهار  9-18-4-5

زير محاسبه  به صورت، هاي گروهیمهار يبرا agNو  هاي چسبی تکیمهار ي، براaN، یپيوستگ یمقاومت اسم 1-5-4-18-9

 شودمی

 تکی هايمهار يبرا -الف

(9-18-13) 𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎𝑜

𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎𝜓𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 
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 یگروه هايمهار يبرا -ب

(9-18-14) 𝑁𝑎𝑔 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎𝑜

𝜓𝑒𝑐,𝑁𝑎𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎𝜓𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎  

يا  هاي تکیتصوير شده براي مهارتحت تاثير سطح  NaA. اندشدهتعريف  3-5-4-18-9 بنددر cp,Naψو  ec,Naψ ،ed,Naψضرايب 

يا از محور رديف  ،تکیبراي مهار  چسبیاز مرکز مهار  Nacبفاصله  چند ضلعی کهاست که با يک  چسبی هاي گروهیمهار

تعداد  n، که در آن بيشتر باشد  NaonAنبايد از  NaA. (5-18-9)شکل  شودمیزده  تخمينبراي گروه مهار هم  مجاورهاي مهار

اي بيشتر از با فاصله تکیمهار يک تصوير شده برايتحت تاثير سطح  NaoAباشد. تحت کشش در گروه مهار می چسبیمهارهاي 

Nac از رابطه زير قابل محاسبه است ،از يک لبه 

(9-18-15) 𝐴𝑁𝑎𝑜 = (2𝑐𝑁𝑎)2
 

 نيز از رابطه زير محاسبه ميشود Nacفاصله 

(9-18-16) 𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

7.6
 

 

زير  بيشتر از مقدار رابطه دنباي baNر بتن ترک خورده د ،تکی مهاريک  يبرادر کشش  یمقاومت پايه پيوستگ 2-5-4-18-9

 در نظر گرفته شود

(9-18-17) 𝑁𝑏𝑎 = 𝜆𝑎𝜏𝑐𝑟𝜋𝑑𝑎ℎ𝑒𝑓  

مورد استناد مرجع  هايآزمايش بر اساساست که درصد  5شکست  ، تنش متناظرcrτمشخصه،  یتنش پيوستگدر اين رابطه 

 شود. تعيين می رسمی

 

 
 

 پالن پالن

 )ب( )الف(

 NaoA، ب( NaA، الف( گسیختگینحوه محاسبه مساحت تصویر شده سطح   5-18-9شکل 
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گواهی قابليت  يبايد دارا چسبی، مهار است برداريبارهاي بهره در شرايط خوردگینشانگر ترک تحليلنتايج که  يدر موارد

 باشد.هاي مورد استناد مرجع رسمی آزمايش بر اساسخورده بتن ترکتفاده در سا

خوردگی در ترک برداريبارهاي بهرهدر شرايط بر اساس تحليل که اند چسبی که در قسمتهائی از عضو واقع شدهمهارهاي  يبرا

شکست مقاومت متناظر  مبتنی بربايد اين تنش  .مجاز است 17-18-9 رابطهدر  crτ يبجا crnuτاستفاده از  ،شودآنها ايجاد نمی

  . گرددتعيين می استناد مرجع رسمیمورد  هايآزمايش بر اساسباشد که  درصد 5

 مجاز است 4-18-9مشخصه مطابق جدول  یشرايط زير، استفاده از حداقل تنش پيوستگ در صورت رعايت

 .نمايند يتارعرا مرجع رسمی  مهارها بايد الزامات -الف

 .يا مته سنگ شکن ايجاد شده نصب شوند يضربه ا یچرخشهاي که با مته  یهائمهارها بايد در سوراخ -ب

   .مگاپاسکال باشد 17 حد اقل يمقاومت فشار يبايد دارامهارها بتن در زمان نصب  -پ

 .روز باشد 21حداقل  بايد سن بتن در زمان نصب -ت

  .درجه سانتيگراد باشد 10بايد حداقل  مهارها  بتن در زمان نصب يدما -ث

 .یپیوستگحداقل تنش . 4-18-9جدول 

شرایط 

-بهره یمحیط

و  یبردار

 نصب

میزان رطوبت بتن در 

 زمان نصب مهار

در شرایط حداکثر دما 

)درجه  یبرداربهره

 سانتیگراد(

crτ 

(MPa) 
crnuτ 

(MPa) 

 5/4 4/1 80 خشک تا کامال اشباع بنا  بیرون

 0/7 1/2 45 خشک بنا داخل

 شوند گرفته نظر در ديبا ريز موارد جدولاين  یوستگيپ تنش مقادير از استفاده در:ادداشتي

 .شوند ضرب 4/0 در uncrτ و 8/0 در ديبا crτ مقدار شود،می یطراح يالرزه يبارها يبرا مهار اگر -

 .شوند ضرب 4/0 در ديبا uncrτ و crτ مقادير شود،یم یطراح یدائم یکشش يبارها يبرا مهار اگر -

  :شوندزير تعيين می به صورت cp,Naψو  ec,Naψ ،ed,Naψضرايب اصالح  3-5-4-18-9

زير محاسبه  به صورت، با خروج از مرکزيت یتحت بار کشش چسبی هاي گروهیمهار يبرا، ec,Naψ ،ضريب اصالح -الف

 شودمی

(9-18-18) 𝜓𝑒𝑐,𝑁𝑎 =
1

(1 +
 𝑒N

′

𝑐𝑁𝑎
) 

≤ 1 

  ياز مهارها گردد، تنها آن مهارها برا یتنها در برخ یر به تنش کششمنج گروهی چسبی هايمهار يرو ياگر بارگذار

𝑒N محاسبه خروج از مرکزيت
در حالت بايد در نظر گرفته شوند.  1-5-4-18-9 بنددر  agNو در محاسبه فوق  رابطه، در ′
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هر محور به صورت جداگانه  يوجود خروج از مرکزيت نسبت به دو محور متعامد، ضريب اصالح خروج از مرکزيت بايد برا

 رود.میبکار  1-5-4-18-9 درعنوان ضريب خروج از مرکزيت به  ضرايب اين محاسبه شده و حاصل ضرب 

زير تعيين  ه صورت، بدر کشش یيا گروه هاي تکیمهار ياز لبه برا چسبی هايفاصله مهار اتاثر، ed,Nψ ،ضريب اصالح -ب

 : شودمی

 .شودبرابر با يک گرفته می ed,Nψ، باشد Nac≥a,minc اگر -

 شودمحاسبه می زير از رابطه ed,Nψ، باشد  Nac <a,minc اگر -

(9-18-19) 𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎 = 0.7 + 0.3
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑁𝑎

 

و بتن ترک نخورده با فرض  2-5-4-18-9راساس شده ب یطراح چسبی هايمهاربراي ، ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎 ،ضريب اصالح -پ

 شودزير تعيين می به صورت ،دو نيم شدگیکنترل ترک  يبرا اضافیآرماتور بدون 

 .شودبرابر با يک گرفته می ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎، باشد  acc≥a,minc اگر -

  شودمحاسبه می زير از رابطه ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎 ،باشد acc<a,minc اگر -

(9-18-20) 𝜓𝑐𝑝,𝑁𝑎 =
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑐

≥
𝑐𝑁𝑎

𝑐𝑎𝑐

 

 

بايد کمتر از  ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎  در هر صورت ضريباست.  تعريف شده 6-7-18-9در بند ، فاصله بحرانی،  accدر اين روابط  

 شود. می منظور يک برابر با یساير حاالت، ضريب ترک خوردگ يبرا. در نظر گرفته شود 0/1

 کششی دائمی هایمقاومت کششی برای بار -9-18-4-6

 شودحاسبه میم زير کششی دائمی از رابطههاي براي بار چسبی هايمقاومت کششی مهار 9-18-4-6-1

(9-18-21) baN0.55=ua,sN  

 د.گردمیمحاسبه  2-5-4-18-9 بند بر اساس baNکه در آن 

 برشی هایالزامات طراحی برای بار  9-18-5

 در برش هامهار فوالد مقاومت 9-18-5-1

مصالح و ابعاد  خصوصيات، بايد با در نظر گرفتن saV، فوالدمقاومت اسمی مهار در برش کنترل شده توسط  1-1-5-18-9

 فرض گسيختگیبايد با سطح  فوالدالزم  یمقاومت برش ،استبتن محتمل  گسيختگیکه  يفيزيکی آن تعيين شود. در موارد

 .سازگار باشد شده

در محاسبه مقاومت اسمی برشی . محاسبه ميشود 5-18-9جدول  طبق، saVمهار در برش، ميل مقاومت اسمی  2-1-5-18-9

utaf  نبايد بيش ازyaf9/1  مگاپاسکال گرفته شود و 860و  𝐴se,V .سطح مقطع موثر در برش می باشد 
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 .saVمحاسبه  .5-18-9جدول 

 pNنحوه محاسبه  نوع مهار

𝑽𝒔𝒂 های سردارمیخگل = 𝐴se,V𝒇𝒖𝒕𝒂 

که غالف آن از ی نکاشت هایمهاردار و های سردار و یا قالبپیچ

 گذرد نمی یبرش گسیختگیسطح 

𝑽𝒔𝒂 = 𝟎. 𝟔𝐴se,V𝒇𝒖𝒕𝒂 

 یبرش گسیختگیاز سطح  هاکه غالف آنی نکاشت هایمهار

 گذردمی

𝑽𝒔𝒂 = 𝟎. 𝟔𝐴se,V𝒇𝒖𝒕𝒂 
مورد استناد  هایدرصد مبتنی بر آزمایش 5شکست  بر اساستعیین یا 

 مرجع رسمی

 

بايد در ضريب  2-1-5-18-9 بند یمقاومت اسم ،انجام ميشود گروتکه نصب مهار با استفاده از  يدر موارد 9-18-5-1-3

 ضرب شود.  8/0

 بتن در برشلبه  گسیختگیمقاومت  9-18-5-2

 به صورت ،هیگرو مهارهاي يبرا cbgVو  هاي تکیمهار ي، براcbVدر برش،  بتنلبه  گسيختگی یمقاومت اسم 1-2-5-18-9

 دنشوزير محاسبه می

 تکی استعمود بر لبه در مهار  یبرشنيروي  در مواردي که -الف

(9-18-22) 𝑉𝑐𝑏 =
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑑,𝑉𝜓𝑐,𝑉𝜓ℎ,𝑉𝑉𝑏  

  ی استگروهمهارعمود بر لبه در  یبرشنيروي  در مواردي که -ب

(9-18-23) 𝑉𝑐𝑏𝑔 =
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑐,𝑉𝜓𝑒𝑑,𝑉𝜓𝑐,𝑉𝜓ℎ,𝑉𝑉𝑏 

 روابط را ميتوان دو برابر مقادير محاسبه شده از cbgVيا  cbV، است لبه يک امتداد با يمواز یبرشنيروي  مواردي کهدر  -پ

  .در نظر گرفت 0/1برابر با   ed,Vψبا فرض و  23-18و  22-18

 کمترين مقدارهر لبه محاسبه و  يبايد برا بتنلبه گسيختگی  یگوشه، مقدار مقاومت اسم واقع در هايمهار يبرا -ت

  بکار گرفته شود.  تعيين شده 

در روابط  اند.شده تعريف 7-2-5-18-9 تا 5-2-5-18-9 يبندها در h,Vψو  ec,Vψ ،ed,Vψ ،c,Vψ اصالحی ضرايبدر روابط فوق 

سطح  يرو گسيختگی مساحت تصوير شده سطح cVA و هاي تکیمهار يبتن برالبه  گسيختگیپايه  یمقاومت برش bVفوق 

در نظر گرفت که  یتوان قاعده نيم هرمرا می VcA. باشندمی 6-18-9شکل ، مطابق یيا گروه تکیمهار  يبرا یتنعضو ب یجانب

 VcA. است لبهاز  بحرانی يفاصله محور رديف مهارها 1ac. دنشومی منظوربحرانی که ی خواهد بود يمحور رديف مهارها آنراس 

 .   است یگروه مهارتعداد مهارها در n که در آن شوددر نظر گرفته  Vcon Aاز بيشتر نبايد 
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  پالن

  
 نما مقطع

 . VcoA گسیختگیمساحت تصویر شده سطح  -6-18-9شکل 

براي مهار  VcoAاست،  1ac5/1بيشتر يا مساوي در امتداد عمود بر نيروي برشی  هاهفاصله از لبها که در آن یئدر اعضا

در نظر گرفت.  ،است 1ac5/1 آن و عمق 1ac3 در امتداد موازي لبه آن هر ضلع بعد کهتوان قاعده نيم هرمی را می تکی

 در اين صورت

(9-18-24) 𝐴𝑉𝑐𝑜 = 4.5𝑐𝑎1
2  

 

که امکان توزيع بار بين  اندورق اتصال جوش شدهبه  يکه فاصله مهارها از لبه متغير است و مهارها به نحو يدر موارد

گرفت و فرض نمود که کل برش در نظر را ميتوان فاصله دورترين رديف مهارها از لبه   1acمهارها وجود دارد، تمام 

 شود.    می تحمل یتوسط اين رديف بحرانتنها 

دار از مقدو کمترين بايد برابر با ، bVخورده، در بتن ترک تکی مهار يبتن برا گسيختگیپايه  یمقاومت برش 2-2-5-18-9

      زير در نظر گرفته شود روابط

  -الف      

(9-18-25) 
𝑉𝑏 = 0.6𝜆𝑎 (

𝑙𝑒

𝑑𝑎

)
0.2

√fc
′𝑑𝑎𝑐𝑎1

1.5 
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 زير محاسبه ميشود به صورت که مهار در برش است یلهيدگموثر طول  elدر اين رابطه 

  سردار هايمهار مانند مدفونثابت در کل طول  یبا سخت يمهارها يبرا -

    𝑙e = ℎ𝑒𝑓 ≤ 8𝑑𝑎  

 مهاربدنه  از دارفاصلهبا غالف ا اعمال پيچش نصب شده ب يمهارها يبرا -

  𝑙e = 2𝑑𝑎 

  -ب 

(9-18-26) 𝑉𝑏 = 3.7𝜆𝑎√fc
′𝑐𝑎1

1.5 

با ضخامت  يکه بطور پيوسته به ملحقات فوالددار قالب هايپيچيا  سردار،هاي ، پيچهاي سردارميخگل يبرا 9-18-5-2-3  

برابر بايد ، bV، تکیمهار  يبتن در برش برالبه  گسيختگی اند، مقاومت پايهجوش شده ،يا نصف قطر مهار و ميليمتر 10حداقل 

 منظور شودزير  رابطه و 26-18-9رابطه  دار محاسبه شده ازحداقل مقبا 

(9-18-27) 
𝑉𝑏 = 0.66𝜆𝑎 (

𝑙𝑒

𝑑𝑎

)
0.2

√fc
′𝑑𝑎𝑐𝑎1

1.5 

 در نظر گرفته شود بايد نيز زيراست. در محاسبه مقاومت پايه فوق موارد  تعريف شده 2-2-5-18-9 بند در elکه در آن 

محاسبه  قرار دارند،در دورترين فاصله از لبه  که يیمقاومت رديف مهارها بر اساس، مقاومت ي گروهیاهمهار يبرا -الف

 .شودمی

 .ميليمتر نباشد 65کمتر از ، s از يکديگر، هافواصل مهار -ب

 .شوندتعبيه  هاآرماتورهايی بايد در گوشهاست،  efh1.5≤2ac که  موارديدر  -پ

 

 2acکه فاصله از لبه  يابه گونه ،مهار شده باشندبا ضخامت محدود  سطوح کم عرضکه مهارها در  يدر موارد 4-2-5-18-9

محاسبه  يمورد استفاده برا 1acهستند، مقدار  1ac1.5هر دو کمتر از ، ah عضو مهارکننده در امتداد موازي محور مهار، و ضخامت

cVA بيشتر باشدنبايد از بزرگترين مقادير زير  2-5-18-9بندهاي زير روابط  در کليهو همچنين  1-2-5-18-9 بند در 

 .بزرگترين فاصله از لبه است 2acکه در آن  1.5/2ac -الف

 ah/1.5 -ب

 است.عمود بر امتداد برش بين مهارها در گروه مهار حداکثر فاصله  s، که در آن s/3 -پ

ر محاسبه زي از رابطهبايد  ،قرار دارندبا خروج از مرکزيت  یی که تحت بار برشگروه مهارهاي يب اصالح براضري 9-18-5-2-5

 شود

(9-18-28) 𝜓𝑒𝑐,𝑉 =
1

(1 +
2𝑒�́�

3𝑐𝑎1
)

≤ 1 
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مهارها آن ، فقط جهت قرار گيرند در يک برشاز مهارها تحت  یباشد که فقط برخ يابه گونه گروهیمهار يرو ياگر بارگذار

در ، 23-18-9رابطه  در cbgVمحاسبه نيز در و  28-18-9رابطه استفاده در  يبرا،  𝑒�́� برش، در محاسبه خروج از مرکزيت بايد 

 نظر گرفته شوند. 

با استفاده از بايد گروهی تحت بار برشی  يا مهار تکی مهاردر اثر فاصله مهار از لبه براي  ،𝜓𝑒𝑑,𝑉، ضريب اصالح 9-18-5-2-5

 ير محاسبه شودبه صورت ز، 2acمقدار کوچکتر 

 شود.برابر يک گرفته می 𝜓𝑒𝑑,𝑉، باشد 1ac1.5≥2ac اگر -

 شودمحاسبه می زير از رابطه 𝜓𝑒𝑑,𝑉 ،باشد 1ac 1.5<2a c اگر -

(9-18-29) 𝜓𝑒𝑑,𝑉 = 0.7 + 0.3
𝑐𝑎2

1.5𝑐𝑎1

 

 بردارياثر بارهاي بهرهدر  گینخوردنشانگر ترکنتايج تحليل که  از عضو بتنیاي ناحيه مهارهاي واقع در يبرا 9-18-5-2-6

ب يضر برداري، خوردگی در شرايط بارهاي بهرهدر غير اين صورت و وقوع ترک .فرض نمود 4/1 را مساوي c,Vψ توانمی ، است

 در نظر گرفتر يزبه صورت را می توان  c,Vψ یاصالح

برابر با  ،متريليم 12از  کوچکترلبه با قطر آرماتور ا با يمهاري  هايآرماتورمهار در بتن ترک خورده بدون  يبرا -

0/1 

 2/1برابر با  ،شتر بين مهار و لبهيمتر و بيليم 12با قطر آرماتورهاي مهار مهار در بتن ترک خورده با  يبرا -

هائی خاموتکه توسط  لبه بين مهار و شتريمتر و بيليم 12با قطر هاي مهار رماتورآر در بتن ترک خورده با امه يبرا  -

 4/1برابر با   ،اندمحاط شدهاز يکديگر  متريليم 100يا مساوي  کوچکترفواصل  در

 نشان داده شده است.  3-18-9آرماتورهاي مهار و لبه براي کنترل گسيختگی لبه بتن در شکل 

ر يرت زبه صوبايد ، است 1ac1.5<ahکه در آن  یبتن يک عضوواقع در  يمهارها يبرا، h,Vψب اصالح يضر 7-2-5-18-9

 محاسبه شود

(9-18-30) 
𝜓ℎ,𝑉 = √

1.5𝑐𝑎1

ℎ𝑎

≥ 1.0 

بتن داراي طول مهاري کافی مطابق شکست گسيختگی لبه مهار در هر دو طرف سطح آرماتورهاي در مواردي که  18-5-2-8

آرماتورهاي توان از مقاومت می ،(پ 3-18-9( يا آرماتور مهار محيط بر مهار باشد )شکل ب 3 -18)شکل  باشد 21-9فصل 

 منظور شود. 75/0در اين حالت بايد   𝝓استفاده نمود.  ضريب  𝝓𝑉𝑛بتن در  گسيختگی لبه مهار بجاي مقاومت 

 مقاومت قلوه کنی بتن برای مهار در برش-9-18-5-3

 ر محاسبه شوديز به صورتبايد ، یگروه مهار يبرا cpgVا ي تکیمهار  يبرا cpV، کنیقلوه یمقاومت اسم 1-3-5-18-9

 تکی هايمهار يبرا -الف
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(9-18-31) 𝑉𝑐𝑝 = 𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝 

دو  کمترينبرابر با بايد  cpN ،چسبیمهار  يو براالف -3-18-9رابطه از  cbNبرابر با بايد  cpN، زيرچاکیو انبساطی  هايرامهبراي 

 . در نظر گرفته شود الف-3-18-9ابطه از ر cbNو  13-18-9از رابطه  aN مقدار

 گروهی هايمهار يبرا -ب

(9-18-32) 𝑉𝑐𝑝𝑔 = 𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝𝑔 

 کمترينبايد برابر با  cpgN ،چسبیمهار  يو برا ب-3-18-9 رابطهاز  cbgNبرابر با بايد  cpgN، زيرچاکیو انبساطی  هايمهار يبرا

  در نظر گرفته شود. ب-3-18-9رابطه از  gcbNو  14-18-9 رابطهاز  gaNدو مقدار 

cpk  در مواردي کهفوق  روابطدر  efh  در مواردي کهو  ،يکبرابر با است متريليم 65کمتر از efh  متر يليم 65 يمساوبيشتر يا

  .شودمنظور می 0/2برابر با  است

 اندرکنش نیروهای کششی و برشی  9-18-6

 𝝓𝑉𝑛و  𝝓𝑁𝑛ر يشوند. مقاد یطراح بندضوابط اين طبق د يبا یو برش یکششبارهاي زمان هماثر تحت  یگروها يهاي تکی مهار

 شوند.میمحاسبه  5-18-9يا  4-18-9بندهاي  بر اساس هاهاي کششی و برشی مهارمقاومت، 

≥نسبت   اگر 9-18-6-1 0.2 𝑉𝑢𝑎

𝝓𝑉𝑛
ن ييکشش و برش در تعاز اندرکنش توان می، هر مهار تکی يا گروهی برقرار باشدبراي  

 مودامل کششی طبق رابطه زير استفاده ناز ظرفيت ک ه ونظر نمودصرف یمقاومت کشش

(9-18-33) nN𝝓≤uaN    

≥نسبت  اگر  9-18-6-2   0.2 𝑁𝑢𝑎

𝝓𝑁𝑛
از اندرکنش کشش و برش در تعيين توان می ،هر مهار تکی يا گروهی برقرار باشدبراي  

 مودده ناز ظرفيت کامل برشی طبق رابطه زير استفا ه ونظر نمودصرف برشیمقاومت 

(9-18-34) nV𝝓≤uaV 

  ارضا شودکشش و برش رابطه زير بايد براي اندرکنش ، باشد nN𝝓0.2>uaNو  nV𝝓0.2>uaVاگر   3-6-18-9 

(9-18-35) 𝑁𝑢𝑎

𝜙𝑁𝑛

+
𝑉𝑢𝑎

𝜙𝑉𝑛

≤ 1.2 

 

گسیختگی دو برای جلوگیری از  ضخامتحداقل و  و لبه از یکدیگر الزامات فاصله مهارها  9-18-7

 بتن شدگینیم
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هاي آرماتورمگر آنکه  الزامات اين بند تعيين شوند، بر اساسد يو حداقل ضخامت اعضا با ،هاو لبه يکديگرحداقل فاصله مهارها از 

 هايشيج آزماينتامبتنی بر  ،کمتر يهافواصل و ضخامتاستفاده از ن شود. يتام شدگینيم گسيختگی دوکنترل  يبرا اضافی

 باشد.یمجاز ممورد استناد مرجع رسمی 

 باشدمطابق زير ، بايد 4-7-18-9 بند در ذکر شدهبجز در موارد  ،مرکز مهارها تاحداقل فاصله مرکز  9-18-7-1

 ad4  ،گيرندمینقرار  پيچش تحت براي نصب  که شدهتعبيهي هامهار يبرا -

 ad6برابر با  ،شوندنصب میپيچش که با اعمال ی نکاشت هايمهارو شده تعبيهي هامهار يبرا -

ذکر بجز در موارد گيرند، مینپيچش قرار تحت  براي نصب که شدهتعبيه هايمهار ايبر هااز لبه واصلحداقل ف 9-18-7-2

براي که  شدهتعبيهي هامهار يباشد. برا 9-4-9مطابق بند  لگرديماقل هاي حدبر پوشش بتنید ميبا  ،4-7-18-9 بند در شده

 خواهد بود.  bd6 ها از لبه فواصلحداقل ، گيرندتحت پيچش قرار مینصب 

بر  ید مبتنيبا، 4-7-18-9 بند در ذکر شدهبجز در موارد  ، ینکاشتهاي مهاربراي  هااز لبه واصلحداقل ف 9-18-7-3

بوده و ، هرکدام بزرگترندمورد استناد مرجع رسمی،  هايآزمايش بر اساسيا  و 9-4-9 بند هاي حداقل ميلگردها مطابقپوشش

 به صورتبايد  هااز لبه فواصلحداقل  صورت عدم انجام آزمايش،کمتر باشد. در سنگدانه  قطربرابر حداکثر  د از دوينبادر هر حال 

 در نظر گرفته شودر يز

 ad6 ،چسبی هايمهار يبرا -

 ad6 زيرچاکی، هايمهار يبرا -

 ad8 ،پيچشنصب با اعمال  ،هاي انبساطیمهار يبرا -

 ad10 نصب با اعمال جابجايی، ،هاي انبساطیمهار يبرا -

 هااز لبه فواصل، اگر گيرندتحت پيچش قرار نمیو  شدهن شدگی ايجادنيم دو يروين آنها نصب  در که يیمهارها در 9-18-7-4

-18-9تا  1-7-18-9 يدر بندهاميتوان باشد،  3-7-18-9تا  1-7-18-9 بندهاي ريکمتر از مقاد يکديگريا فواصل مهارها از 

مقاومتی ر يبه مقاد بر مهار یاعمال یمحاسبات يروهاينآنکه  روط بشراستفاده نمود، م a'dکوچکتر  قطر فرضیاز  ad يبجا 3-7

 محدود شود.  a'd کوچکترقطر محاسبه شده با

 ي، و ضخامت عضو منهاahد از دو سوم ضخامت عضو، ينبا ،زيرچاکیی انبساطی يا نکاشت هايمهار يبرا efhمقدار  5-7-18-9

 .بيشتر باشدمتر يليم 100

مورد استناد هاي کششی مگر آنکه بر اساس آزمايش ،باشد کمتر رير زيد از مقادينبا accاز لبه  یفاصله بحران 6-7-18-9

 استفاده از فاصله بحرانی کمتري مجاز باشدمرجع رسمی 

 efh2 ،هاي چسبیمهار يبرا -

 efh2.5 زيرچاکی، هايمهاربراي  -

 efh 4 ،چشيپنصب شده با اعمال  ،انبساطیهاي مهاربراي  -
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 efh 4 نصب با اعمال جابجايی، ،انبساطی هايمهاربراي  -

 . است استفاده شده یطراحکه در باشند  لبه ه ازفاصلحداقل  کنندهمشخصبايد  مدارک ساخت  9-18-7-7

 الزامات لرزه ای  9-18-8

 اتیکل 9-18-8-1

 اضافی نسبی متوسط، زياد و خيلی زياد، بايد ضوابطخيزي لرزههاي واقع در مناطق با خطر يه مهارها در سازهکل 9-18-8-1-1

 را تامين نمايند. 8-18-9 بند

ائيد هاي مورد استناد مرجع رسمی تبراساس آزمايشاي بايد بارگذاري لرزه در ینمهارهاي کاشتقابليت استفاده  9-18-8-1-2

مقاومت فوالد در و  ی،زيرچاکانبساطی و براي مهارهاي  saVو مقاومت فوالد در برش  pNباشد. مقاومت بيرون کشيدگی  شده

مورد استناد مرجع رسمی  ايلرزه هايآزمايش بر اساس بايدبراي مهارهاي چسبی،  chτو  unchτپيوستگی  هايو تنش saVبرش 

 . دنگردتعيين 

نمودن اثرات  با منظوربايد  ،گيرندمیقرار  هم زمان تحت بارهاي کششی و برشی که  یيا گروه تکی هايمهار 9-18-8-1-3

-8-18-9يا  3-2-8-18-9 بند بر اساسمقاومت کششی طراحی که در آن  طراحی شوند 6-18-9 اندرکنش نيروها مطابق بند

 شود.تعيين می 2-4

 یکشش یبارها یبرا الزامات 9-18-8-2

روي  درصد کل بار کششی 20، کمتر يا مساوي یيا گروه تکیهار مدر مواردي که مولفه کششی بار زلزله روي  9-18-8-2-1

 مقاومتو با منظور نمودن  7-9ترکيبات بار فصل بر اساس را ميتوان آنها طراحی  هايباشد، نيرو بارترکيب همان در  مهار

  طراحی نمود. 4-18بند براساس کششی مهار 

 مهارروي  درصد کل بار کششی 20، بيشتر از یيا گروه تکیدر مواردي که مولفه کششی بار زلزله روي مهار  9-18-8-2-2

  ها بايد بر اساس يکی از بندهاي )الف( تا )ت( زير باشدآنت و ملحقا هاباشد، طراحی مهار بارترکيب همان در 

 دراز مقاومت فوالد مهار باشد.  تربايد بيش (بتنگسيختگی  حاالتمقاومت )وابسته به بتن ، مقاومت هاي تکیمهار در -الف

بايد  ،آن مهار کند به مقاومت فوالدوارده به مهاري که بيشترين تنش را تحمل مینسبت بار کششی  یگروهمهارهاي 

هر يک باشد.  هاآن مهاردر بتن  وابسته بهمقاومت مساوي يا بيشتر از نسبت بار وارده به کليه مهارهاي کششی آن گروه به 

  تامين شونداز موارد زير نيز بايد 

 گرفته شود. در نظر آن برابر مقاومت اسمی  2/1بايد مهار مقاومت فوالد  -

مخروطی  گسيختگی تلقی شده و براي محاسبه آن بايد اثرات مقاومت اسمیوابسته به بتن بايد مقاومت  -

. منظور شوند ،هر کدام که حاکم باشد ،و مقاومت پيوستگی بتن جانبیزدگی بيرونبيرون کشيدگی،  ،بتن

، نسبت بار به مقاومت بايد براي مهار با بيشترين یگروهمهارهاي در محاسبه مقاومت بيرون کشيدگی براي 
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ضرايب کاهش  وابسته به بتن مجموعه مهار در طراحی بايد بر اساس مقاومت کششی حاسبه شود.م تنش

که بتوان نشان  خوردگی بتن تعيين شود، مگر آنبا فرض ترک 4-18گسيختگی حاالت  و 3-18مقاومت 

ترک  توان با فرضگسيختگی را می حاالتداد که بتن ترک نخورده است که در اين صورت مقاومت متناظر 

  نخوردن بتن محاسبه نمود.

پذير با طول ، انتقال نيروي کششی بايد توسط مهار فوالدي شکلهادر مهار رفتار شکل پذيربراي تامين  -

، مگر آنکه با تحليل مهار طول شود تامين 7-18مطابق شکل برابر قطر مهار  8حداقل برابر با  آمدگیکش

 .ديگري الزم باشد

د، بايد تمهيدات الزم براي جلوگيري از نتحت بارهاي رفت و برگشتی قرار ميگير هامواردي که مهار در -

 استفاده نمود. غالفاز  می توانانجام شود. بدين منظور ها کمانش آن

اي بوده و مهار در تمام طول خود رزوه نشده است، براي اطمينان از تسليم در مواردي که اتصال از نوع رزوه -

مهار فوالد مقاومت کششی  در محل رزوه، نسبت گسيختگیمهار در ناحيه رزوه نشده و جلوگيري از وقوع 

(𝑓𝑢𝑡𝑎)  به مقاومت تسليم فوالد مهار(𝑓𝑦𝑎) باشد. 3/1تر از نبايد کم 

پذير کششی، با در نظر گرفتن يک مکانيزم شکل وبراي حداکثر کشش قابل انتقال به مهار مهار تکی يا گروهی بايد  -ب

 شوندگی کرنشیاثرات اضافه مقاومت مصالح و سختکه در آن خمشی، برشی يا اتکايی و يا ترکيب آنها در قطعه الحاقی 

 شود.محاسبه می 3-2-8-18بند ضوابط از با استفاده . مقاومت کششی مهارها در طراحی طراحی شوند منظور شده،

مهارهاي تکی يا گروهی بايد براي حداکثر نيروي کششی قابل انتقال به مهار از طريق يک قطعه الحاقی با رفتار  -پ

 شود.محاسبه می 3-2-8-18د بنبا استفاده از ضوابط قاومت کششی مهارها در طراحی شوند. م طراحی ،تسليم شوندهغير

تشديد  ها بار زلزلهبارهاي شامل زلزله که در آن گروهی بايد براي حداکثر بار کششی حاصل از ترکيبمهار هاي تکی يا  -ت

 3-2-8-18د قاومت کششی مهارها در طراحی از بنشوند. م طراحیتشديد شده است،  Ω0با ضريب اضافه مقاومت يافته

 شود.محاسبه می

  
 نیشاه با مهار نصب( الف)                                                           غالف با مهار نصب( ب)                        
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 .آمدگیتعریف طول کش – 7-18-9شکل 

)ب( تا  2-2-8-18-9بند  بر اساسو کنند مقاومت کششی در طراحی مهارهائی که نيروهاي زلزله را تحمل می 9-18-8-2-3

اي را در کاهش مقاومت کششی منظور )که اثر بارگذاري لرزهف( تا )ث( النمودن بندهاي )بايد با منظور شوند، )ت( طراحی می

بتوان نشان داد که بتن که  ، مگر آندنبتن محاسبه شوخوردگی ترکو فرض  1-1818-9گسيختگی جدول حاالت و کنند( می

 .محاسبه نمودبتن توان با فرض ترک نخوردن گسيختگی را میحاالت که در اين صورت مقاومت متناظر  ترک نخورده است

 𝝓𝑁𝑠𝑎  ،که تحت بيشترين تنش واقع شده است يبراي يک مهار تکی يا يک مهار از گروه مهار -الف

 0.75𝝓𝑁𝑐𝑏𝑔  يا  0.75𝝓𝑁𝑐𝑏 ،که تحت بيشترين تنش قرار ميگيرد ر تکی ويا يک مهار از گروه مهاريبراي يک مها -ب

 باشد.نمی  𝑁𝑐𝑏𝑔و    𝑁𝑐𝑏شده باشند نيازي به محاسبه تامين  6-2-4-18-9 آرماتورهاي مهار مطابق بنددر صورتی که 

 0.75𝝓𝑁𝑝𝑛 ،که تحت بيشترين تنش قرار ميگيرد از گروه مهاري براي يک مهار تکی و يا يک مهار -پ

 0.75𝝓𝑁𝑠𝑏𝑔يا    0.75𝝓𝑁𝑏ℎ    -ت

 0.75𝝓𝑁𝑎𝑔يا    0.75𝝓𝑁𝑎     -ث

 شود.تعيين می 3-18-9ضريب کاهش مقاومت در زير بندهاي فوق براساس ضوابط 

که آرماتورهاي مهار  ويا در موارديانجام شود )الف(  2-2-8-18-9 بر اساسانجام طراحی مهار که مواردي در  9-18-8-2-4

 باشدنمیاي در نظر گرفتن اثر بارگذاري لرزه براي  نيازي به کاهش مقاومت کششی ،دنباشتامين شده  6-2-4-18-9مطابق بند 

 کافی خواهد بود. 3-18-9و اعمال ضرايب کاهش مقاومت 

 برشی هایالزامات برای بار 9-18-8-3

 درصد کل بار برشی 20، کمتر يا مساوي یيا گروههاي تکی مهاروارده بر در مواردي که مولفه برشی بار زلزله  9-18-8-3-1

 . گرددتعيين می 5-18بند مقاومت برشی مهارها براساس باشد، بار ترکيب همان در  وارد به آن

وارد به  درصد کل بار برشی 20، بيشتر از یيا گروه هاي تکیمهار وارده بردر مواردي که مولفه برشی بار زلزله  9-18-8-3-2

بايد ها آنو ملحقات ها طراحی مهارگردد و میتعيين  5-18-9مقاومت برشی مهارها بر اساس بند باشد، بار ترکيب  هماندر آن

  انجام شوديکی از بندهاي )الف( تا )پ( در زير براساس 

پذير خمشی، يک مکانيزم تسليم شکل بر اساس هابايد براي حداکثر برش قابل انتقال به آن یيا گروهتکی  هايمهار -الف

شوندگی کرنشی در با در نظر گرفتن اضافه مقاومت مصالح و سختو ، الحاقی قطعهدر  برشی، يا اتکايی يا ترکيبی از آنها

 طراحی شوند.  ،هاآن
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شونده از قطعه الحاقی با رفتار غير تسليم هاآنبايد براي حداکثر نيروي برشی قابل انتقال به  یيا گروهتکی  هايمهار -ب

 د.نشو طراحی

با ضريب که تشديد يافته بار زلزله شامل بار  اتی ازاز ترکيب براي حداکثر بار برشی حاصل ی بايديا گروهتکی  هايمهار -پ

 د.نشو طراحی تشديد شده، Ω0اضافه مقاومت 

شود، نيازي به کاهش مقاومت برشی استفاده می 8-2-5-18-9در مواردي که از آرماتورهاي مهار مطابق بند  9-18-8-3-3

 .کافی خواهد بود 3-18-9و اعمال ضرايب کاهش مقاومت  باشدنمیاي براي در نظر گرفتن اثر بارگذاري لرزه

 نصب و بازرسی مهارها  9-18-9

کننده نصب ديتولهاي و دستورالعمل اساس مدارک ساختبر  و آموزش ديدهد توسط افراد يبا ي کاشتنیمهارها 9-18-9-1

بايد کتبی و مبتنی بر  نصاب گواهی صالحيت د.نکننده باشدينصب تول هايبر دستورالعمل ید مبتنيبامدارک ساخت شوند. 

در هر حال مهندس طراح بايد  کننده يا نمايندگی آن صادر شده باشد.توسط شرکت توليدبوده و  کنترل کارايی هايونآزم

  صالحيت نصاب را به صورت کتبی تائيد نمايد.

اضافی  الزامات چسبی. براي مهارهاي شودانجام  1-9فصل هاي دستورالعمل بازرسی نصب مهارها بايد مطابق 9-18-9-2

 .رعايت شوندبايد نيز  4-9-18-9تا  3-9-18-9 بندهاي

 د.باش مرجع رسمی شاهد مطابق هاينحوه انجام بارگذاري نمونه شاملبايد  مدارک ساخت چسبی هايمهار در 9-18-9-3

-9 بند در طراحی مطابق رفتهتمامی پارامترهاي مرتبط با تنش پيوستگی بکار  مشخص کنندهبايد همچنين مدارک ساخت 

و ستفاده( در صورت انوع بتن سبک ) ،ی در زمان نصبتشامل سن حداقل بتن، محدوده دماي بتن، شرايط رطوب ،18-5-5

 د.نسازي باشکاري و آمادهط به سوراخالزامات مربو

 به صورتبايد  ،باشندمیکششی دائمی  هايتحت بارکه  ،رو به باالدار شيبافقی يا چسبی مهارهاي عمليات نصب  9-18-9-4

شود. بازرس بايد گزارش نحوه انجام کار، مصالح مورد استفاده و انطباق فرايند نصب با  ذيصالح کنترلتوسط بازرس  ادواري

ى نظر خواهى .دهدارائه  مهندس طراحکننده تهيه و به نصب توليدهاي العملرو دستومدارک ساخت 
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 برداری بهره الزامات  9-19

 گستره 9-19-1

 :است زير موارد شامل و داشته اختصاص برداری بهره بارهای اثر زير خمشی اعضای کنترل به فصل اين ضوابط

 ثقلی های بار از ناشی خیز يا مکان ییرتغ -الف

 یخوردگترک کنترل برای طرفه يک هایدال و تیرها در خمشی آرماتورهای توزيع -ب

  یشدگ جمعو  یآرماتور حرارت -پ

 

 خیز  یا مکان تغییر 9-19-2

 کلیات 9-19-2-1

 در شده ايجاد هایشکلتغییر يا و ها مکانتغییر که باشد ایاندازه به بايد اعضا سختی خمش، تحت اعضای در 9-19-2-1-1

 .نکند ايجاد دهیبهره يا و مقاومت در نامطلوب آثار آنها

 وارد سازه به بار، ضرائب اعمال بدون برداری،بهره عادی شرايط در که هستند بارهايی برداری بهره بارهای 9-19-2-1-2

 . شوندمی

 گرفته نظر در میلگردها اثر نیز و بتن خوردگیترک آثار بايد آنی خیز  ی محاسبه جهت اعضا سختی تعیین در 9-19-2-1-3

 در شده تعیین ضوابط آزمايشگاهی، هایروش يا تردقیق تحلیلی هایروش از استفاده عدم صورت در منظور، اين برای. شوند

 .شودمی تلقی کافی 2-2-19-9 بند

 .شود منظور تیرها، در ها ماهیچه نظیر اعضاء، تغییرمقطع از ناشی اثرات بايد تغییرمکان تعیین در 9-19-2-1-4

 بارهای از ناشی درازمدت هایمکانتغییر بايد آنی و مدت کوتاه هایتغییرمکان بر عالوه مکانتغییر محاسبه در 9-19-2-1-5

 .گردد منظور نیز ،(ماندگار یزنده بارهای یعالوه به مرده بارهای) دائمی

 

طرفهیک هایدال و تیرها در درازمدت و آنی هایمکان تغییر محاسبه 9-19-2-2

 خطی رفتار اساس بر که روابطی و هاسازه تحلیل معمول هایروش از استفاده با توانمی را اعضاء آنی تغییرمکان 9-19-2-2-1

  مؤثر اينرسی ممان و 6-9-3 بند ضوابط اساس بر بايد ،cE مقدار روابط، و هاروش اين در. کرد محاسبه اند،شده تنظیم مصالح

 .گردند تعیین 1-19-9 رابطه طبق عضو

 زير شرح به هاآن خوردگیترک میزان و مقطع مشخصات از استفاده با ،𝐼𝑒 ،اعضا مؤثر اينرسی ممان 9-19-2-2-2

 :شود استفاده تریجامع تحلیل يک از که آن مگر شود؛می محاسبه

 وسط در بیترت به مقطع، مشخصات از استفاده با یاطره یاعضا در و ساده یهاگاههیتک با یاعضا در – الف

 (:1-19-9) رابطه از گاه هیتک بر در و دهانه

ى نظر خواهى
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 (9-19-1)                                       𝐼𝑒 = 𝐼𝑐𝑟 + (𝐼𝑔 − 𝐼𝑐𝑟) (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

 

                                  

 بتن، یختگیگس مدول ، rf و( 2-19-9) رابطه طبق مقطع، یخوردگ ترک یخمش لنگر ،crM رابطه نيا در

 :باشدمی 1-3-9 رابطه طبق

(9-19-2 )                                                                    𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟𝐼𝑔

𝑦𝑡
       

    

     

 .شود گرفته نظر در gI از بیشتر نبايد حالت هیچ در eI مقدار

تکیه بر در و دهانه وسط در عضو مؤثر یهااينرسی ممان دار وزن متوسط مقدار با برابر يکسره یاعضا در - ب

 ( 3-19-9) رابطه از استفاده با و هاگاه

𝐼𝑒 =
1

4
(𝐼𝑒𝑙 + 2𝐼𝑒𝑚 + 𝐼𝑒𝑟)                                            (9-19-3)  

 در دهانه،موثر را برابر با مقدار آن در وسط  ینرسيممان ا توانیم ،یمنشور کنواختي مقطع با یاعضا در -پ

 یهادال بند، نيا. گرفت نظر در ،یا طره یاعضا در گاه، هیتک یرو بر و کسره،ي اي ساده یهاگاه هیتک با یاعضا

 .شودیم شامل زین را کطرفهي

 را زمان طول در یخمش یدر اعضا بتن یشدگ جمع)خزش( و  یوارفتگاز  یناش اضافی مکان رییتغ 9-19-2-2-3

 ضربحاصل از توانمی تر،دقیق تحلیلی یهاروش از استفاده عدم صورت در شود،می نامیده درازمدت رمکانییتغ که

 :آورد دست به شود، یم نییتع ،(9-19-4)ی رابطه از که ،Δλ ضريب در یدائم یبارها از ناشی آنی مکانرییتغ

 (9-19-4 )                                                            








 501
 

تکیه مقطع در و کسره،ي يا ساده هایگاهتکیه با یاعضا در دهانه، وسط مقطع در یفشار فوالد نسبت ´ رابطه اين در

 در 1-19-9 جدول ريمقاد با برابر ديبا ، ،یدائم یبارها زمان به وابسته بيضر مقدار. است ،یاطره یاعضا در گاه،

 :شود گرفته نظر

 یدائم یبارها زمان به وابسته بيضر  1-19-9 جدول

  بیضر زمان

 0.1 ماه 3 

 2.1 ماه 6 

 4.1 ماه 12 

 0.2 بیشتر  و ماه 60 

  

 

 طرفه دو یهادال در رمکانییتغ محاسبه 9-19-2-3
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 یروابط و صفحات لیتحل یمعمول یهاروش از استفاده با توانیم را یآن رمکانییتغ دوطرفه یهادر دال 9-19-2-3-1

و  1-6-3-9بر اساس بند  ديبا  روابط هاروش نيا در. کرد محاسبه اند، شده میتنظ مصالح یخط رفتار اساس بر که

 را رمکانییتغ محاسبه در یگريد یهاروش. شوند گرفته نظر در 1-19-9-9 رابطهطبق  ديموثر دال با ینرسيا ممان

 .باشد شده ديیتا یکاف یهاشيآزما انجام با حاصل جينتا آنکه بر مشروط برد بکار توانیم

 محاسبه 3-2-2-19-9بر اساس ضابطه بند  ديدراز مدت با رمکانییدوطرفه اضافه تغ یهادر دال 9-19-2-3-2

 .شود

 

  هادال و تیرها در مکان رییتغ محدودیت 9-19-2-4

 تجاوز 2-19-9 جدول در شده مشخص مقادير از نبايد هادال و تیرها در شده ايجاد یهامکان رییتغ 9-19-2-4-1

 .کنند

 هادال و تیرها در مکان رییتغ محدوديت 2-19-9 جدول

 مالحظات رمکانییحدتغ موردنظر مکان رییتغ عضو انواع

 هاآن يا نیستند متصل ایغیرسازه اعضای به که تخت هایبام -1

 اعضا نيا در یبیآس اديز مکان رییتغ لذا کنندنمی نگهداری را

 .کندینم جاديا

 

 از ناشی آنی مکان رییتغ

 زنده بارهای

 
l

180
 

 

- 

 

l هاکف مورد در باال مانند -2
360

 

 يا هستند متصل ایغیرسازه یاعضا به که هايیکف يا هابام -3

 آسیبی است ممکن زياد مکانرییتغ و کنندمی نگهداری را هاآن

 .کند ايجاد اعضا اين در

 

 که مکان رییتغ از قسمت آن

غیرسازه یاعضا اتصال از بعد

 منظور. شودمی ايجاد ای

 مکانرییتغ اضافه مجموع

 یبارها از ناشی درازمدت

 ناشی آنی مکانرییتغ و یدائم

 .است زنده بارهای از

 
l

480
 

 

 1  تبصره

 يا هستند متصل ایغیرسازه یاعضا به که هايیکف يا هابام -4

 اين در آسیبی زياد مکان رییتغ ولی کنندمی نگهداری را هاآن

 .کندنمی ايجاد اعضا

 
l

240
 

 

 3 و 2  تبصره

 مربوط حد کرد، جلوگیری ایغیرسازه یاعضا به آسیب ايجاد از ويژه تدابیری اتخاذ با بتوان کهیدرصورت -1 تبصره

 .داد شيافزا توانمی را محدوديت نيا به

 . کند تجاوز ایغیرسازه قطعات رواداری حد از نبايد شده نییتع حد -2 تبصره

 جاديا یا رسازهیغ یاعضا به اتصال از قبل که رمکانییتغ از قسمت آن شامل مدت دراز مکانرییتغ اضافه -3 تبصره

 .باشدیم اعضاء، نيا اتصال از بعد و قبل ندو،يا تفاضل نظر مورد رمکانییتغ اضافه. شودینم است، شده

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب
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 جدول از 4 و 2 یهاشماره هایمحدوديت رعايت تجاری و اداری مسکونی، متعارف هایساختمان در 9-19-2-4-2

 .شودمی تلقی کافی 9-19-2

 

 خوردگی ترک 9-19-3

 کشش تحت ناحیه در آنها گستردگی میزان و هاترک عرض کنترل برای يکطرفه هایو دال یرهادر ت 9-19-3-1

 .نکند تجاوز اند شده تعیین زير در که حدودی از ،s آجدار، خمشی میلگردهای فاصله است کافی بتن

(9-19-5 )                                             s=380 (
280

𝑓𝑠
) − 2.5𝑐𝑐 

(9-19-6 )                                                           s=300 (
280

𝑓𝑠
) 

 :روابط اين در

sf پاسکال مگا برداری،بهره یاثر بارها يرز یتنش در آرماتورکشش یزان: م 

cc  : متر میلی حسب بر عضو کششی وجه از آجدار کششی میلگردهای سطح یفاصله ترينکم. 

 در هاکرنش سازگاری روابط مبنای بر دقیق محاسبه بجای آرماتورها، در sf یدر محاسبه تنش کشش 2-3-19-9

آنرا برابر با  توانمی مقطع، ارتفاع
2

3
yf آورد بحساب. 

 وجه دورترين عرضدر مقطع موجود است،  یبعنوان آرماتور کشش یلگردم يککه تنها  یدر موارد 9-19-3-3

 .باشد تربیش شود،می تعیین( 1-3-19-9) بند از که s از نبايد کششی

طبق  کششی، میلگردهای از قسمتی دارد، قرار کشش در شکلTبا مقطع  یرت هایکه بال یدر موارد 9-19-3-4

که  یشوند و در صورت يعتوز هابال در ،nL/10از  یشترو نه ب یرباندازه عرض موثر ت یدر طول يد، با 3-3-6-9ضابطه 

از  یلگردهام ينشود. فاصله  ا بینیپیش اضافی آرماتور آن اضافی طول در بايد باشد، بیشتر 10n/Lاز  یرعرض موثر ت

 .شوندیم 1-3-19-9بندمشمول ضوابط  يکديگر

 .شوندمی 3-19 بند ضوابط مشمول ، 3-1-6-11-9 بندموضوع  یرها،گونه ت یفواصل آرماتورها 9-19-3-5

 که آنهائی مانند ويژه هایسازه برای. شوندمی شامل را عادی هایدال و تیرها تنها 3-19-9بند  ضوابط 9-19-3-6

-آب بايد که هائیسازه  نیزمهاجم را جوابگو باشند و  یطیمح يطشرا يدبا ياو  گیرندمی قرار تکراری بارهای اثر زير

 از میلگردها فاصله نبايد رحاله به هاسازه ينمورد توجه قرار داده شود. در ا يدبا يگرید ويژه ضوابط شوند، بندی

 .شود بیشتر شده آورده اينجا در آنچه از يکديگر

 

ى نظر خواهى
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 شدگی جمع و حرارتی آرماتور 9-19-4

 یدر جهت عمود بر آرماتورها يدبا یو جمع شدگ یحرارت یهامقابله با تنش یبرا يکطرفه هایدر دال 9-19-4-1

در نظر گرفته  6-4-19-9 تا 3-4-19-9 یمطابق ضوابط بندها ،"آرماتورحرارتی"موسوم به  یاضاف یآرماتورها یخمش

 شود.

 

 يا دما تغییرات از ناشی های حرکت مانع خمشی آرماتورهای بر عمود جهت در دال که مواردی در 9-19-4-2

 بینیپیش الزم اضافی آرماتور و گرفته قرار بررسی مورد 4-6-9-9 بنداثرات آنها طبق ضابطه  يدبا شودمی شدگیجمع

 .شود

 زير مقادير از کمتر نبايد ،ρt بتن، ناخالص مقطع سطح به آجدار حرارتی آرماتور مقطع سطح نسبت -9-19-4-3

 :شود گرفته نظر در

MPa 420≤yf                                                     ρ𝑡با  یآرماتورها برای -الف = 0.0022 

 MPa 420>yf                                   0.0014≤    ᵖبا  یآرماتورها برای -ب
0.0018∗420

𝑓𝑦
= t  

 زير سطوح به نزديک اليه دو در بايد میلیمتر 200 از یشتربا ضخامت ب هایلدر دا یحرارت یآرماتورها 9-19-4-4

 .داد قرار اليه يک در را آنها توانمی کمتر ضخامت با هایدال در. شوند داده قرار دال روی و

 300 يااز پنج برابر ضخامت دال و  یشترب يدنبا يکديگراز  یو جمع شدگ یحرارت یفاصله آرماتورها 9-19-4-5

 در نظر گرفته شوند. یلیمترم

 که باشند قادر بايد حرارت و افت از ناشی هایتنش مقابل در مقاومت برای استفاده مورد آرماتورهای 9-19-4-6

  .دهند توسعه کشش در را fy تسلیم تنش جا همه در

ى نظر خواهى 
ط برا
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 زلزله برابر در طراحی برای ویژه ضوابط  -9-20

 
  

   گستره 9-20-1 

 :استزیر  بارهای ناشی از زلزله اختصاص دارد و شامل مواردرمه تحت اثر آطراحی سازه های بتن  هاین فصل ب  9-20-1-1

دیافراگم  های سازه ای که به عنوان بخشی از سیستم های مقاوم در برابر زلزله بکار برده می شوند شامل:سیستم  -الف 

 و شالوده ها سازه ایها، قابهای خمشی، دیوارهای 

سایر بارهای  لیکن ضروری است شوند اعضایی که به عنوان جزیی از سیستم های مقاوم در برابر زلزله طراحی نمی  -ب 

 تغییر مکان های ایجاد شده در اثر زلزله تحمل نمایند.اثرات ناشی از سازه را هم زمان با وارده بر 

برخی اعضاء  االستیکغیر پاسخ شکل پذیربا  باید، می شوندکه بر اساس ضوابط این فصل محاسبه  سازه هائی  9-20-1-2

  .ندکن مقاومتزلزله  در مقابل حرکت خودمنتخب 

 کلیات 9-20-2

 سیستم های سازه ای 9-20-2-1

اعضای سیستم های سازه ای که برای مقابله با زلزله بکار برده می شوند باید عالوه بر ضوابط کلیه فصول  9-20-2-1-1

داشته باشد، الزامات این فصل را اقناع نمایند. چنانچه بین ضوابط این فصل با سایر فصول مغایرتی وجود  آئین نامهاین 

 اهد بود.ضوابط این فصل حاکم خو

یکی از  از باید در نظر گرفته می شوندسازه ای که به عنوان بخشی از سیستم باربر جانبی  سیستم های 9-20-2-1-2

 1-20-9شده در جدول  ضوابط عنوان. در این سیستم ها باید ساختمان باشندمقررات ملی سیستم های توصیه شده در 

 رعایت شوند.

ضوابط مربوط به سطوح شکل پذیری سیستم های بتن  :1-20-9جدول 

 آرمه

 سطوح شکل پذیری 

 زیاد )ویژه( متوسط کم )معمولی( نوع سیستم

 6-20-9بند  5-20-9 بند 3-20-9بند  قابهای خمشی

 7-20-9بند  - 4-20-9بند  ایدیوارهای سازه

 8-20-9بند  8-20-9بند  - ها و خرپاهادیافراگم

 9-20-9بند  هاشالوده 

ى نظر خواهى
ط برا
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بشرطی مجاز است ده نها ضوابط این فصل رعایت نشآرمه که در آسیستم های سازه ای بتن  استفاده از 9-20-2-1-3

ظرفیت سیستم  از وارده بارهای مقابل در ها آن ظرفیت لرزه ای که شود داده نشان تحلیلی و آزمایشگاهی شواهد با که 

 کمتر نیست. طراحی شده بر اساس ضوابط این آیین نامه

 سازه تحلیل 9-20-2-2

 

سازه ای و غیر سازه ای که بر روی رفتار خطی و غیر ی عضاااثرات اندرکنش کلیه  باید سازه تحلیل در 9-20-2-2-1

 خطی سازه در مقابل زلزله موثر هستند منظور گردد.

 نباشند، ناشی اززلزله  بارهای برابر در مقاوم سیستم جزء که صورتی به ،سازهدر صلب اجزای از استفاده 9-20-2-2-2

 منظور محاسبات در و شده بررسی شی اززلزله ان بارهای برابر در سیستم پاسخ در اجزاء این اثر آنکه بر مشروط است مجاز

 لرزه ای بارهای برابر در مقاوم سیستم جزء که ایغیرسازه و ای سازه اجزای احتمالی خرابی از ناشی پیامدهای .شود

 .شوند بررسی باید نیز نیستند

 

 شالوده به زلزله ناشی از بارهای انتقال برای که صورتی در دارند، قرار پایه تراز زیر در که ایسازه اعضای 9-20-2-2-3

 طراحی ،واقع در باالی تراز پایه زلزله در برابربا سیستم مقاوم  هماهنگو  فصل این ضوابط براساس باید باشند نیاز مورد

 .شوند

 جزء که ساختمان اعضای تمامی شوند،می طراحی زیاد متوسط یا پذیریشکل حد برای که هاییزهسا در 9-20-2-2-4

 .شوند طراحی 10-20-9 بند ضوابط اساس بر باید نیستند زلزلهناشی از  جانبی بار دربرابر مقاوم سیستم

 مهار به بتن 9-20-2-3

د باید زلزله رادر سازه های با شکل پذیری متوسط و زیاد تحمل میکنن ناشی از مهار هایی که نیروهای 9-20-2-3-1

 .را نیز رعایت نمایند 8-18-9بند  اضافی ضوابط

 ضرایب کاهش مقاومت 9-20-2-4

 .در نظر گرفته شوند  7-9 لباید مطابق فص، ∅ ،ضرایب کاهش مقاومتدر تعیین مقاومت مقاطع اعضاء،  9-20-2-4-1

   مصالح مشخصات 9-20-2-5

 

 از کمتربایدنپذیری زیاد  شکل با های زهسا برای زلزله برابر در مقاوم عضایا در استفاده مورد بتن 9-20-2-5-1

 باشد.  20C رده از نباید کمتر و کم متوسط پذیریشکل با هایساختمان برای و 25Cرده 

 

 باشد. 4-9فصل  ضوابط مقاوم در برابر زلزله باید مطابق عضایرماتور در اآ مشخصات 9-20-2-5-2
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برداری بهره شرایط در سازه کنترل 9-20-2-6

مطابق زهسا جانبی هایتغییرمکان مقاومت و است الزم ،زلزله سطح بهره برداری برایمنظور رعایت ضوابط طراحی  به

 .شود محدود ساختمان مل ی مقررات ششم مبحث الزامات

زهسا پذیریشكل سطوح 9-20-2-7

بندهای در که پذیریشکل سطح سه از یکی برای باید زلزله برابر در مقاومسیستم های سازه ای   عضایا 9-20-2-7-1

.اندشده ارائه 9-20-9تا  3-20-9های بند در آنها طراحی مربوط به ضوابط .شوند طراحی اند،شده تعریف زیر

است مناسب هاییزهسا برای سطح این :(ایسازهو دیوار  معمولی آرمه بتن خمشی قاب) کم پذیریشکل سطح -الف

 .رودنمی زیاد های شکل تغییر آمدن وجود به انتظار آنها در که

مناسب هاییزه سا برای سطح این :(ایسازه دیوار و متوسط آرمه بتن خمشی قاب) متوسط پذیریشکل سطح -ب

آنچنان باید و دنشومی االستیکغیر ناحیه وارد زلزله ناشی از نیروهای برابر در زهسا اعضای برخی آنها در که است

 ظرفیت کافی برای قبول تغییر شکل های مورد نیاز را دارا باشند. که شوند طراحی

که است سب منا هاییزه سا برای سطح این :(ایسازه دیوار و ویژه آرمه بتن خمشی قاب) زیاد پذیریشکل سطح -پ

آنچنان طراحی شوند که ظرفیت کافی  بایدشده و  االستیکتا حد قابل مالحظه ای وارد ناحیه غیر آنها اعضای عمده

 برای جذب و استهالک انرژی و قبول تغییر شکل های زیاد را داشته باشند.

)معمولی( های با شكل پذیری کم قاب 9-20-3

سایر  ضوابط باید عالوه بر رعایتهای با شکل پذیری کم که بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله هستند قابطراحی در 

 بکار برده شوند.نیز  3-20-9، ضوابط بند آئین نامهفصول این 

با شكل پذیری کمتیرها در قاب های  9-20-3-1

 وجه رماتورهایآشود. سطح مقطع  بکار بردهرماتور سراسری آحداقل دو باید  تیرها تحتانی وفوقانی  وجهدر هر یک از دو 

رماتور های تحتانی در طول دهانه تیر کمتر باشد. این آبیشترین مقدار سطح مقطع  یک چهارماز  مقطعنباید در هیچ پائین 

 .رماتورها باید با فرض ایجاد تنش تسلیم در بر تکیه گاه مهار شوندآ

با شكل پذیری کمستون ها در قاب های  9-20-3-2

𝑙𝑢نها آزاد آدر ستونهایی که طول   ≤ 5𝑐1مقدار  است∅𝑉𝑛 باشد: زیرمقدار  دو برابر با کمترین حد اقل باید

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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دو زاد با منظور نمودن انحنا ء خمشی آدر هریک از دو انتهای مقید طول  اسمی خمشی مقاومتبرش متناظر با   -الف    

جانبی در نظر گرفته نیروهای  جهتبا  همسازبار محوری ضریب دار بر اساس خمشی ستون باید  مقاومت جهته ستون.

 شده بوده و بیش ترین مقاومت خمشی را نتیجه می دهد، محاسبه گردد.

 

 شده باشد. E جایگزین Ω0E زلزله تشدید یافتهنها آاز ترکیبات بارگذاری که در  مدهآحداکثر برش بدست   -ب    

 

 )معمولی( دیوارهای سازه ای با شكل پذیری کم 9-20-4

 

-9اضافه بر آنچه در فصل ، لزومی به رعایت ضابطه خاص  با شکل پذیری کم سازه ایدر طراحی دیوارهای  9-20-4-1

 آورده شده نیست. آئین نامهاین  13

 

 متوسط پذیری شكل با های قاب  9-20-5

بخشی از که دال های دو طرفه بدون تیر  شامل ،شکل پذیری متوسط های باقابباید در  5-20-9بند  ضوابط 9-20-5-1

 بکار برده شوند.را تشکیل میدهند سیستم مقاوم در برابر زلزله 

 متوسطبا شكل پذیری در قاب های  تیرها  2 -9-20-5

  هندسی هایمحدودیت 9-20-5-2-1

 

 :شوند رعایت باید بند این )الف( تا )پ(هندسی هایمحدودیت تیرهااین  در 9-20-5-2-1-1

 

 .باشد آزاد دهانه طول چهارم یک از بیشتر نباید مقطع مؤثر ارتفاع -فال 

 .باشد مترمیلی 250 و آن ارتفاع چهارم یک از کمتر نباید مقطع عرض -ب

 بیشتر از دو مقدار زیر باشد:نباید مقطع عرض -پ

 عضو طرف هر در تیر ارتفاع چهارم سه اضافه به ،تیر طولی محور بر عمود صفحه در ، گاهیتکیه عضو عرض  -

 گاهیتکیه

 اختیار گاهیتکیه عضو طرف هر در گاهی،تکیه عضو مقطع دیگر بعد چهارم یک اضافه به گاهیتکیه عضو عرض  -

 .شود

 

 هندسی محورهای فاصله یعنی دهد،می تشکیل قاب آن با که ستونی به نسبت تیر هر محوری برون 9-20-5-2-1-2

 .باشد ستون مقطع عرض چهارم یک از بیشتر نباید یکدیگر، از عضو دو

 

  طولی آرماتورهای 9-20-5-2-2
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رماتور سراسری استفاده شود. سطح آتحتانی تیرها باید از حد اقل دو  وفوقانی  وجهدر هر یک از دو  9-20-5-2-2-1 

رماتور های تحتانی آبیشترین مقدار سطح مقطع  چهارمیک از  مقطعنباید در هیچ  وجه تحتانی رماتورهای سراسریآمقطع 

 در بر تکیه گاه مهار شوند. کششی تنش تسلیم تامینرماتورها باید با فرض آدر طول دهانه تیر کمتر باشد. این 

 

 همان منفی خمشی مقاومت سوم یک از نباید مثبت خمشی مقاومت ،گاهتکیهبر هر طرف تیر دردر9-20-5-2-2-2

 حداکثر پنجم یک از نباید ،تیر طول در مقطعی هر در منفی یا مثبت خمشی مقاومت همچنین، باشد. کمتر گاهتکیه

 .باشد کمتر تیر انتهای دو درمقاطع بر تکیه گاه در تیر خمشی مقاومت

 

 آرماتورهای عرضی 9-20-5-2-3

 

 بایدبرابر ارتفاع مقطع میباشند،   دو معادل که در دو انتهای تیر بحرانی ناحیه هایل طو در تیرها در 9-20-5-2-3-1

 آرماتور به نیازویا پیچش  برش برای طراحی آنکه مگر شود، برده کار به  2-3-2-5-20-9 بند ضوابط مطابقدورگیر 

 .کند ایجاب را بیشتری

 

 :باشند زیر شرایط دارای باید یکدیگر از آنها فواصل و دورگیرها 9-20-5-2-3-2

 

 .نباشد میلیمتر 8 از کمتر دورگیرها قطر - الف

 ،طولی آرماتور کوچکترین قطر برابر 8 ، مقطع مؤثر ارتفاع چهارم یک :مقادیر از بیشتر یکدیگر از دورگیرها  فاصله - ب

 .نشود اختیار مترمیلی 300 و دورگیرقطر برابر 24

 .نباشد مترمیلی 50 از بیشتر گاهتکیه بر از دورگیر اولین فاصله - پ

 

 مقطع مؤثر ارتفاع نصف از بیشتر نباید یکدیگر از آرماتورهای عرضی فاصله ،هاتیر طول سرتاسر در 9-20-5-2-3-3

 .شود اختیار

 

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐   ضریب دار در آنها ازفشاری در تیرهایی که نیروی محوری  9-20-5-2-3-4 
بیشتر است مقدار   ′

و در  2-6-21-9محاسبه میگردد باید ضوابط بند  3-3-2-5-20-9آرماتورهای عرضی مورد نیاز که بر اساس ضوابط بند 

 را نیز رعایت نمایند.  3-6-21-9صورت استفاده از دورپیچ ضوابط بند 

 

 تیرهای با شكل پذیری متوسط  برش در 9-20-5-2-4

 

کمتر در نظر گرفته ، نباید از کوچکترین دو مقدار )الف( و )ب( زیر 𝑉𝑛∅در تیرها مقاومت برش مقطع،  9-20-5-2-4-1

 شود:

 خمشی ظرفیت با برشی متناظر نیروی و ضریب دار ثقلی بارهای اثر در تیر در شده ایجاد برشی نیروی مجموع  -الف

 دو انتهای مقید تیر با انحنای خمشی دو جهته در برتکیه گاهها در موجود اسمی
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جایگزین شده  2E،  مقدار Eحد اکثر برش بدست آمده از ترکیبات بارگذاری که در آنها بجای برش ناشی از زلزله  -ب

 باشد.

 

 متوسطبا شكل پذیری در قاب های  ستون ها 9-20-5-3

  هندسی هایمحدودیت 9-20-5-3-1

 

 :شوند رعایت باید بند این )الف( و )ب( هندسی هایمحدودیت ستون ها در 9-20-5-3-1-1

 

 .باشد مترمیلی 250 از کمتر نباید و آن دیگر بعد دهم سه از کمتر نباید مقطع عرض - الف

 از نباید عضوآزاد طول به مقطع عرض نسبت - ب
1

25
 .باشد کمتر 

 

  طولی آرماتورهای 9-20-5-3-2

 

 درصد یک از کمتر نباید ستون به کل سطح مقطع طولی میلگردهایسطح مقطع  نسبت ستون ها در 9-20-5-3-2-1

 نیز رعایت شود.ها در محل وصله این محدودیت باید .شود گرفته نظر در هشت درصد از بیشتر و

 

 آرماتورهای عرضی 20-5-3-3

 

 دورگیر بصورتو یا  12-9 فصلمطابق ضوابط  ،باید یا بصورت دورپیچ در ستون هاعرضی  آرماتورهای 9-20-5-3-3-1

مگر آنکه طراحی برای برش ویا  در نظر گرفته شوند ،3-3-3-5-20-9الی  2-3-3-5-20-9هائی مطابق ضوابط بند های 

ستون هایی که برای لیه برای ک 5-3-3-5-20-9بند ضابطه رعایت درضمن . پیچش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاب کند

 شوند الزامی است.بکار برده می  غیر سراسریتحمل بارهای اعضای سخت 

 

. طول شود برده کار به 2-3-3-5-20-9 بند مطابق خاموت بستهباید 0l طولدر ستون ها  انتهای ود در 2-3-3-5-20-9

0l،گرفته نظر در زیر مقادیر )الف( تا )پ( از کمتر نباید شودمی گیریاندازه جانبی اعضای به اتصال بر از که ، ناحیه بحرانی 

 :شود

 

 ستون آزاد ارتفاع ششم یک  -الف

 آن شکل ایدایره مقطع قطر یا ستون مقطع بزرگترین بعد -ب

 مترمیلی 450 -پ

 

 از آنها فواصل و بوده میلیمتر 8 حداقل قطر دارای باید 0lطول  در نیاز مورد عرضی هایآرماتور 9-20-5-3-3-3

 صورت به که مواردی در و 12-9 فصل بطواض مطابق شوندمی گرفته کار به دورپیچ صورت به که مواردی در یکدیگر

 :شود گرفته نظر در زیر )الف( تا )ت( مقادیر از کمتر باید ، 𝑠0، برده می شوند فاصله آنها کار به دورگیر
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 ستون طولی میلگرد کوچکترین قطر برابر 8 -الف

 دورگیر قطر برابر 24  -ب

 ستون مقطع بعد کوچکترین نصف  -پ

 میلیمتر 300 -ت

 

 .شود گرفته نظر در مقادیر فوق نصف از بیشتر نباید تیر به ستون اتصال بر از خاموت بسته اولین فاصله

 

9-بند ضوابط مشابه عرضی آرماتور ضوابط شود،نمی 0l طول شامل که ستون طول از هاییقسمت در 9-20-5-3-3-4

 است. 12-6-7-2

 

 در واقع مانند ستون های کنند،می تحمل را سختناپیوسته اعضای  عکس العمل که ستون هائی در 9-20-5-3-3-5

 دیوارهای منقطع ، باید آرماتورهای عرضی ویژه مطابق ضوابط )الف( و )ب( زیر بکار برده شود: زیر

 

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐در مواردی که بار محوری فشاری ضریب دارستون در اثر زلزله از   -الف 
تجاوز نماید، باید از آرماتورهای  ′

که در  طبقه ایواقع در زیر ستون  ارتفاعدر تمام  ،3-3-3-5-20-9بند ضوابط مطابق از یکدیگر   𝑠0با فواصل  عرضی

نیروهای طراحی برای منظور نمودن اثرات اضافه مقاومت اجزای استفاده شود. در مواردی که آن ناپیوستگی قرار دارد 

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐محدودیت  قائم سیستم باربر مقاوم در برابر زلزله تشدید شده اند، 
0.25𝐴𝑔𝑓𝑐باید به  ′

 افزایش داده شود. ′

 

، با بیشترین قطر،  𝑙𝑑تون، گیرایی آرماتور طولی س  آرماتورهای عرضی ستون باید به اندازه ای برابر با حد اقل طول -ب

تعیین میشود، در داخل عضو منقطع ادامه یابد. در مواردی که انتهای تحتانی ستون بر  5-5-6-20-9که بر اساس بند 

، مربوط به آرماتور طولی ستون با  𝑙𝑑روی یک دیوار متکی است، آرماتورهای عرضی مورد نیاز باید به اندازه طول 

در مواردی که انتهای ستون بر روی شالوده واقع شده است، آرماتورهای  دیوار ادامه داده شود. بیشترین قطر در داخل

 میلیمتر در داخل شالوده ادامه یابند. 300عرضی قسمت )الف( باید به اندازه حد اقل 

 

 باید است شده ادامه داده شالوده داخل به که ستون طولی آرماتور شالوده، به ستون اتصال محل در 9-20-5-3-3-6

-3-3-5-20-9و  2-3-3-5-20-9 هایبند ابطوض مطابق عرضی آرماتور استفاده ازبا میلیمتر 300 با برابر حداقل طول در

 .گردد محصور 3

 

 ستون های با شكل پذیری متوسط  برش در 9-20-5-3-4

 

 نظر در کمتر)ب( زیر  و )الف( مقدار  دوکوچکترین  از نباید، 𝑉𝑛∅مقاومت برشی مقطع،  در ستون ها 9-20-5-3-4-1

 :شود گرفته
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 خمشی لنگرهای با برشی متناظر نیروی و ضریب دار بارهای ثقلی اثر در ستون در شده ایجاد برشی نیروی -الف

دوجهته، در هر امتداد. بار محوری ضریب دار باید از ترکیبی در  خمشی انحنای با انتهایی مقاطع در موجود اسمی

 ستون انتخاب شود که بیشترین لنگر خمشی اسمی متناظر با آن حاصل گردد.بارگذاری 

،  E ،که در آنها بجای برش ناشی از زلزله ضریب دار شامل زلزله حد اکثر برش بدست آمده از ترکیبات بارگذاری -ب

 جایگزین شده باشد. 𝐸Ω0مقدار 

 

 ی متوسطهاقاب در ستون به تیر اتصالناحیه  9-20-5-4

 

باید مطابق ضوابط فصل  ستون یدر امتداد طول مقدار آرماتورهای عرضی  هاستون به تیرهااتصال  ناحیهدر 9-20-5-4-1

 شود. در نظر گرفته9-16

 

 دال های دو طرفه بدون تیر 9-20-5-5

محاسبه  ،شامل اثرات زلزله ،بارگذاری های باید برای ترکیب لنگرهای ضریب دار دالها در تکیه گاهها  9-20-5-5-1

 قرار داده شوند. 5-2-10-9 باید در عرض نوار ستونی تعریف شده در بند scMند. آرماتور مورد نیاز برای تحمل گرد

قرار داده میشوند باید برای لنگر  3-2-4-6-10-9 بند تعریف شده درآرماتورهائی که در عرض موثر 9-20-5-5-2

γfMsc اندازه فراتر از بایدنی دال ه هاخارجی و گوش های لبه واقع درنواحی اتصال شوند. عرض موثر برای  طراحی𝑐𝑡  ، که

 .داده شودادامه  از بر ستون ،شود می یریدر جهت عمود بر امتداد دهانه دال اندازه گ

-10-9 که در بند ،دالحد اقل نصف آرماتورهای نوار ستونی در تکیه گاهها باید در محدوده عرض موثر  9-20-5-5-3

 قرار داده شود. ،تعیین شده است 6-4-2-3

بصورت ممتد  دال اید در تمام طول دهانهبحد اقل یک چهارم آرماتورهای فوقانی نوار ستونی در تکیه گاه  9-20-5-5-4

 ادامه داده شود.

 باشند. آرماتورهای پیوسته تحتانی نوار ستونی نباید از یک سوم آرماتور فوقانی این نوار در تکیه گاه کمتر 9-20-5-5-5

حد اقل نصف آرماتورهای تحتانی نوار میانی و نیز کل آرماتورهای تحتانی نوار ستونی در وسط دهانه باید  9-20-5-5-6

-9-10-9 بصورت سراسری ادامه داشته و در تکیه گاه طوری مهار شوند که قادر به تحمل تنش تسلیم  مطابق ضوابط بند

 باشند.  6-2

-9-10-9بندکلیه آرماتورهای فوقانی و تحتانی در تکیه گاه باید مطابق ضوابط  دال خارجیدر لبه های  9-20-5-5-7

 .مهار شوند  𝑓𝑦در بر تکیه گاه برای تحمل تنش  6-2
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برش دو طرفه ایجاد شده در اثر  تعریف شده اند 1-2-5-8-9 در مقاطع بحرانی برای ستونهائی که در بند 20-5-5-8

شود. در صورتی که در دال ضوابط محاسبه می 3-5-8-9 بند از 𝑉𝑐 تجاوز نماید. 𝑉𝑐∅0.4بارهای قائم ضریب دار نباید از 

 این بند نیست.  ابطهرعایت شده باشد نیازی به منظور نمودن ض 4-10-20-9بند 

 

 )ویژه( زیاد پذیریشكل با هایقاب 9-20-6

 

باید در قابهای با شکل پذیری زیاد که بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله را تشکیل  6-20-9ضوابط بند  9-20-6-1

 بکار برده شوند. ،میدهند

 با شكل پذیری زیاددر قاب های  تیرها 9-20-6-2

 

 هندسی هایمحدودیت 9-20-6-2-1

 

 :شوند رعایت باید بند این تا )پ()الف(  هندسی هایمحدودیت تیرها این در 9-20-6-2-1-1

 

 .باشد آزاد دهانه طول چهارم یک از بیشتر نباید مقطع مؤثر ارتفاع - الف

 .باشد میلیمتر 250 و آن ارتفاع دهم سه از کمتر نباید مقطع عرض - ب

کوچک  اضافه به خمشی، عضو طولی محور بر عمود صفحه در گاهی،تکیه عضو عرض از بیشتر نباید مقطع عرض - پ

 گاهی باشد.تکیه عضو طرف هردر   𝑐2 , 0.75𝑐1ترین 

 

 طولی هایآرماتور 9-20-6-2-2

 

 کمتر نباید باال، در هم و پایین در هم ،به مقطع موثر بتنآرماتور سطح مقطع نسبتتیر مقاطع تمامی در 9-20-6-2-2-1

 میلگرد دو حداقل .شود اختیار 025/0از  بیشتر نباید کششی آرماتور نسبت بوده و 2-1-5-11-9 مقرر شده در بند مقادیر از

  .شود پیش بینی طول سراسر در مقطع باالی در هم و پایین در هم باید میلیمتر 12 قطر با

 

 مقاومت نصف برابر حداقل باید گاهتکیه هر مقطع در مثبت خمشی مقاومت ،تیر هایگاهتکیه بردر 9-20-6-2-2-2

 .باشد مقطع همان منفی خمشی

 

 حداکثر چهارم یک از کمتر نبایستی تیر طول سراسر در مقطع هر منفی و مثبت خمشی مقاومت  9-20-6-2-2-3

 منفی در مقاطع بر تکیه گاهی در دو انتهای عضو باشد. خمشی مقاومت
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 طول تمام در که است مجاز شرایطی در فقط خمشی طولی میلگردهای در پوششی وصله از استفاده 9-20-6-2-2-4

 یکدیگر از وصله دربرگیرنده عرضی آرماتور هایسفره فواصل .باشد موجود دورپیچ یا دورگیر نوع از عرضی آرماتور وصله

 .باشد مترمیلی 100 و مقطع مؤثر ارتفاع چهارم یککوچک ترین مقادیر   از بیشتر نباید

 

 :نیست مجاز زیر هایمحل در پوششی وصله از استفاده  9-20-6-2-2-5

 هاستون به تیرها اتصاالت در - الف

 گاهتکیه بر از مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در - ب

در اثر تغییر مکان جانبی غیر االستیک، امکان  ،در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از مقاطع بحرانی که در آنها -پ

 وجود دارد. آرماتوروقوع تسلیم 

 

 مکانیکی باید شامل یکی از دو طبقه بندی زیر باشند:وصله های  9-20-6-2-2-6

   7-4-21-9 بند  وصله های مکانیکی مطابق ضوابط  -1گروه   -الف

 کششیگسیختگی مقاومت  قادر هستندکه  7-4-21-9 ط بندوصله های مکانیکی مطابق ضواب -2گروه   -ب

 رماتورهای وصله شده را تحمل نمایند.آ

و  تیر یا ستوننباید در فاصله ای کمتر از دو برابر ارتفاع مقطع عضو از بر  1وصله های مکانیکی گروه   9-20-6-2-2-7

 ،در هر نقطه 2رماتورها وجود دارد واقع شده باشند. استفاده از وصله های گروه آیا مقاطع بحرانی که در انها احتمال تسلیم 

 .، مجاز استباشد  h/2نباید کمتر از  تکیه گاهمحل وصله از بر فاصله  به استثناء تیرهای پیش ساخته که در آنها

زلزله را تحمل مینمایند باید بر اساس  ناشی از استفاده از وصله های جوشی در میلگردهایی که نیروی 9-20-6-2-2-8 

مقاطع بحرانی که و یا  تیر یا ستونطع عضو از بر بوده  ونباید در فاصله کمتر از دو برابر ارتفاع مق 7-4-21-9ضوابط بند 

 .اتورها وجود دارد واقع شده باشنددر انها احتمال تسلیم ارم

خاموتها، تنگ ها، قطعات جاگذاری شده، ومشابه انها به ارماتورهای طولی که کاربرد  جوشکاری 9-20-6-2-2-9 

 محاسباتی دارند مجاز نمیباشد. 

 عرضی هایآرماتور 9-20-6-2-3 

 نوع از باید عرضی آرماتور ،شده اند مشخص زیر در که تیرها بحرانی هایقسمت طول در تیرهادر 9-20-6-2-3-1

 را تامین نمایند: 2-3-2-6-20-9بند  شرایط و بوده دورگیر

 

 دهانه وسط سمت به گاهتکیه هربر از مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در -الف

 تغییر اثر در پالستیک مفصل تشکیل امکان آن در که مقطعی سمت دو در مقطع ارتفاع برابر دو معادل طولی در -ب

 .باشد داشته وجود قاب غیراالستیک جانبی مکان
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 :باشند زیر )الف( تا )پ( شرایط دارای باید یکدیگر از آنها فواصل ودورگیرها   9-20-6-2-3-2

 

 .باشد 2-7-21-9مطابق بند  دورگیرها   قطر  -الف

به  طولی میلگرد کوچکترین قطر برابر 6 مقطع، مؤثر ارتفاع چهارم یک از بیشتر نبایدیکدیگر ازدورگیرها   فاصله  -ب

 .شود اختیار متر میلی  150و  جز میلگرد طولی جلدی

 .نباشد مترمیلی 50 از بیشتر گاهتکیه بر ازدورگیر   اولین فاصله  -پ

 

مجاورت رویه های  در اصلی طولی میلگردهای ،استنیاز دورگیر   به که تیر طول از هاییقسمت در 9-20-6-2-3-3

میلگردهای مرکز به  مرکزفاصله  . باشند 4-2-6-21-9 بند  مطابق عرضی گاهتکیه دارای باید عضوکششی و فشاری 

آرماتورهای جلدی که بر اساس ضوابط برای  میلیمتر باشد. 350گاه جانبی هستند نباید بیش از  خمشی که دارای تکیه

 ضروری هستند نیازی به تکیه گاه عرضی نیست. 3-1-6-11-9بند 

 

-9ها باید برای برش مطابق ضوابط بند  خاموتنیاز است،  دورگیرکه به  تیردر قسمت هائی از طول  9-20-6-2-3-4

 طراحی شوند.  20-6-2-4

 

 لرزه ای قالب دارای انتها دو در باید هاخاموت نیست، نیاز دورگیر به که تیر طول از هاییقسمت در 9-20-6-2-3-5

 .باشد موثر ارتفاع نصف مساوی یا کمتر یکدیگر از آنها فاصله و بوده

 

 دارای انتها دو در که U شکل به میلگرد یک. ساخت میلگرد قطعه دو با توانمی را تیرها در دورگیر 9-20-6-2-3-6

 درجه 90 خم .دهد تشکیل دورگیر یک اول میلگرد با که دوختمیلگرد  شکل به دیگر میلگرد و باشند لرزه ای قالب

 داده قرار تیر سمت دو در میان در یک بطور باید گیرند،می بر در را طولی میلگرد یک که متوالی دوخت میلگردهای

 سمت یک در تنها که دال یک داخل در اندشده نگهداری دوخت یمیلگردها  توسط که طولی میلگردهای چنانچه .شوند

 دوخت را می توان در آن سمت دال، قرار داد.میلگردهای   درجه 90 خم باشند، محصور دارد قرار خمشی عضو

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐که نیروی محوری آنها از  تیرهائی در 1-3-2-6-20-9بحرانی مطابق بند ر نواحی د 9-20-6-2-3-7
′ 

در آنها رعایت شده است،  4-3-3-6-20-9الی  2-3-3-6-20-9که ضوابط بندهای  دورگیرهائیتجاوز میکند، باید از 

 ، مربوط به ستون ها،2-3-3-6-20-9شده در بند با مشخصات داده  خاموت هاییباید از  تیر نواحیدر سایر  .شوداستفاده 

میلیمتر استفاده شود. در مواردی که  150برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی ویا  6برابر با کمترین مقدار   s با فواصل

میلیمتر بیشتر است باید از آرماتورهای عرضی اضافی که پوشش بتن کمتر از  100پوشش بتن روی آرماتورهای عرضی از 

 استفاده نمود. نمی نمایدتجاوز  یمترلمی 300میلیمتر بوده وفاصله آنها از یکدیگر از  100

 تیرهای با شكل پذیری زیادبرش در 9-20-6-2-4

 

ضریب دار وارد  قائم بارهای استاتیکی تعادل گرفتن نظر در با باید تیرها ، در 𝑉𝑒برشی طراحی،  نیروی  9-20-6-2-4-1

 اند،شده تشکیل پالستیک هایمفصل مقاطع این در آنکه فرض تیربا انتهایی مقاطع در موجود خمشی لنگرهای و بر تیر
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 در ،prMمقطع،  محتمل مقاوم خمشی لنگر با برابر باید منفی یا پالستیک، مثبت هایمفصل خمشی ظرفیت شود. تعیین

 تیر در شده ایجاد برشی نیروی که شوند گرفته نظر در چنان باید خمشی لنگرهای این هایجهت .شود گرفته نظر

 .باشد بیشترین

 

در مواردی که هر دو شرط )الف( و )ب( زیر برقرار باشند، طراحی آرماتورهای عرضی در مناطق بحرانی  9-20-6-2-4-2

 ، برابر با صفرانجام شود:𝑉𝑐باید با فرض  1-3-3-6-20-9بند 

 

مناطق برابر بیشتر یا مساوی نصف مقاومت برشی حد اکثر در  1-4-2-6-20-9برش محاسبه شده بر اساس بند   -الف 

 بحرانی باشد.

0.05𝐴𝑔𝑓𝑐باشد از ، که شامل اثرات زلزله می𝑃𝑢بار محوری ضریب دار،   -ب
 کمتر باشد. ′

 

 با شكل پذیری زیاددر قاب های  ستون ها 9-20-6-3  

 هندسی هایمحدودیت 9-20-6-3-1

 

 :شوند رعایت باید بند این )الف( و )ب( هندسی هایمحدودیت ستون ها در 9-20-6-3-1-1

 

نباید از  کوچکترین بعد مقطع که در امتداد یک خط مستقیم گذرنده از مرکز هندسی مقطع تعیین می شود  -الف

 میلیمتر کمتر باشد. 300

  .کمتر باشد 4/0نسبت کوچکترین بعد مقطع به بعد عمود بر آن نباید از  -ب

 

 طولی هایآرماتور 9-20-6-3-2

 

 و درصد یک از کمتر نباید به سطح مقطع کل ستون طولی آرماتور سطح مقطع نسبت ستون ها در 9-20-6-3-2-1

  .شود رعایت نیز هاوصله محل در باید آرماتور مقدار حداکثر محدودیت .شود گرفته نظر در درصد شش از بیشتر

 

دایره ای استفاده شده است، تعداد آرماتورهای طولی مقطع  در آن ها از دورگیرهایهائی که  در ستون 9-20-6-3-2-2

 عدد باشد. 6حد اقل  باید

 

 طول .است مجاز ستون طول میانی نیمه در فقط طولی میلگردهای در پوششی وصله از استفاده 9-20-6-3-2-3

در طول این وصله ها باید آرماتورهای عرضی مطابق ضوابط  .شود گرفته نظر در کشش برای باید هاوصله این پوشش

 شود. بکار برده 5-3-3-6-20-9الی 2-3-3-6-20-9بندهای 

 

 باشند. 7-2-2-6-20-9و  6-2-2-6-20-9های بند ضوابط مطابق باید مکانیکی، هایوصله 9-20-6-3-2-4
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 باشند. 9-2-2-6-20-9و  8-2-2-6-20-9وصله های جوشی باید مطابق ضوابط بندهای  9-20-6-3-2-5

 

 عرضیهای  آرماتور 9-20-6-3-3

 

هرمقطعی از آن ها که احتمال تشکیل لوالی پالستیک وجود در دو طرف و  ستون ها دو انتهای در -9-20-6-3-3-1

-20-9تلقی شده و در آنها باید آرماتورگذاری عرضی ویژه مطابق ضوابط بندهای ناحیه بحرانی   0lدارد ناحیه ای به طول 

 .داشته باشد بیشتری آرماتور به نیاز وپیچش برش برای طراحی آنکه مگر شود، پیش بینی 9-3-3-6-20-9تا  6-3-3-2

 :شود نظرگرفته درزیر  پ()تا  (الف) مقادیر از کمتر نباید شودمی گیریاندازهتیرها  به اتصال که از بر 0l طول

 

 ستون آزاد دهانه یا ارتفاع ششم یک -الف

که  مقاطعیویا سایر  اعضای دیگر اتصال به بردر  شکل ایدایره مقطع قطر یا شکل مستطیلی مقطع عمق ستون  -ب

 ممکن است در آنها لوالی پالستیک تشکیل شود.  

 مترمیلی 450 -پ

 

 :شوند زیر در نظر گرفته)الف( الی )ج( ضوابطباید مطابق  ویژه آرماتورهای عرضی 9-20-6-3-3-2

 

، که با یکدیگر هم پوشانی دارندای قطعه چند یا و تکی دورپیچ های با توانمی را بحرانی ناحیه در عرضی آرماتور  -الف

  ، ساخت.قالب دوختبا یا بدون  با خطوط مستقیمهای دورگیر ویاهای دایره ای، دورگیر

باید در محل های خم در بر گیرنده آرماتورهای طولی  قالب های دوختویا  با خطوط مستقیمهای  دورگیرهای  -ب

 باشند.

در آنها رعایت شود میتواند برابر یا کوچکتر از قطر  2-2-6-21-9، در صورتی که ضوابط بند قالب های دوختقطر   -پ

ودر پیرامون مقطع طولی  هایمیلگرد راستایدر  بطور یک در میان باید متوالی قالب های دوخت انتهایباشد.  دورگیرها

 جابجا شوند.

استفاده میشود، باید شرائط تکیه گاهی جانبی  قالب های دوختویا  دورگیرهای با خطوط مستقیمدر مواردی که از  -ت

 .شودفراهم  بوسیله آنها 4-6-21-9 برای آرماتورهای طولی مطابق بند

قالب های ، که به ℎ𝑥باید به گونه ای آرایش داده شوند که فاصله آرماتورهای طولی،  ستونحیط آرماتورها در م  -ث

 میلیمتر نباشد. 350متکی هستند از یکدیگر بیشتراز  دورگیرهاویا گوشه  دوخت

𝑃𝑢 استفاده شده و دورگیرهای با خطوط مستقیمدر مواردی که در ستونها از  -ج  > 0.3𝐴𝑔𝑓𝑐
                             یا و ′

𝑓𝑐
′≥70 𝑀𝑃𝑎 باید به گوشه های  ستونآرماتورهای طولی در پیرامون هسته  گروهو یا  ی تکی است، کلیه آرماتورها

بزرگترین مقدار فشار در  𝑃𝑢میلیمتر تجاوز ننماید. مقدار  200از  ℎ𝑥متکی بوده و مقدار  لرزه ایویا یک قالب  دورگیرها

 که شامل زلزله هستند. است بارگذاری های ترکیب
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 سفره باشد. فاصله 2-7-21-9باید مطابق بند  بحرانی ناحیه در ویژه عرضی هایآرماتور قطر  9-20-6-3-3-3

 :باشد زیر تا )پ( الف()مقادیر  از بیشتر نباید یکدیگر از میلگردهای عرضی

 

 ستون مقطع کوچکتر ضلع چهارم یک  -الف

 طولی میلگرد قطر کوچکترین برابر شش  -ب

 100نیازی نیست که کمتر از  باشد ولیمیلیمتر  150باید کمتر از  می شودکه از رابطه زیر محاسبه  𝑠0مقدار  -پ

 شود: در نظر گرفتهمیلیمتر 

 

             (9-20-1)                                                         𝑠0 = 100 + (
350−ℎ𝑥

3
)            

                  

)الف( و )ب( مطابق باید الزم در ناحیه بحرانی برای تنگ های چند ضلعی ویژه مقدار آرماتور عرضی  9-20-6-3-3-4

 گردد:زیر محاسبه 

                       

𝑃𝑢در صورتی که    -الف ≤ 0.3𝐴𝑔𝑓𝑐
𝑓𝑐و یا     ′

′ ≤ 70 MPa   باشد، مقدار  𝐴𝑠ℎ 𝑠𝑏𝑐⁄  باید برابر با بیشترین

 ( باشد.3-20-9( و )2-20-9مقدار دو رابطه )

            (9-20-2)                                                                    𝑨𝒔𝒉

𝒔𝒃𝒄
= 0.3 (

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
   

            (9-20-3                       )                                                               = 0.09
𝒇𝒄

′

𝒇𝒚𝒕
  𝑨𝒔𝒉

𝒔𝒃𝒄
       

𝑃𝑢در صورتی که   -ب > 0.3𝐴𝑔𝑓𝑐
𝑓𝑐و یا  ′

′ > 70 𝑀𝑃𝑎   باشد، مقدار 𝐴𝑠ℎ 𝑠𝑏𝑐⁄  عالوه بر مقدار حد اکثر باید

 ( نیز بیشتر باشد.4-20-9مقدار محاسبه شده از رابطه )(، از 3-20-9( و )2-20-9بدست آمده از روابط )

          (9-20-4)                                                                        
𝐴𝑠ℎ

𝑠𝑏𝑐
= 0.2𝑘𝑓𝑘𝑛

𝑃𝑢

𝑓𝑦𝑡𝐴𝑐ℎ
  

 محاسبه میشوند: (6-20-9( و )5-20-9)روابط  ، از𝑘𝑛محصور شدگی،  تاثیر، و 𝑘𝑓ضرایب مقاومت بتن، 

          (9-20-5)                                                                 𝑘𝑓 =
𝑓𝑐

′

175
+ 0.6 ≥ 0.1 

          (9-20-6 )                                                                                   𝑘𝑛 =
𝑛𝑙

𝑛𝑙−2
 

که  دورگیرهای با خطوط مستقیمآرماتورهای واقع در محیط هسته ستون با  گروهتعداد آرماتورها، یا   𝑛𝑙در رابطه فوق، 

 متکی هستند، میباشد. دورگیرهاو یا گوشه  لرزه ایاز نظر عرضی به قالب های 

 

مطابق  باید دایروی دورگیرهایالزم در ناحیه بحرانی برای دورپیچ ها ویا ویژه مقدار آرماتور عرضی    9-20-6-3-3-5

   :شوندمحاسبه  زیر)الف( و )ب( 
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𝑃𝑢در صورتی که    -الف ≤ 0.3𝐴𝑔𝑓𝑐
𝑓𝑐و یا   ′

′ ≤ 70 MPa  ،مقدارباشد  s ρ  دو رابطه  از برابر با بیشترین مقدارباید

  ( باشد. 8-20-9( و )9-20-7)

          (9-20-7    )                                                             𝜌𝑠 = 0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
  

          (9-20-8 )                                                                                    0.12
 𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
 =  𝜌𝑠 

𝑃𝑢در صورتی که  -ب    > 0.3𝐴𝑔𝑓𝑐
𝑓𝑐و یا  ′

′ > 70 𝑀𝑃𝑎  باشد، مقدار  sρ  باید عالوه بر مقدار حد اکثر بدست

 ( نیز بیشتر باشد.9-20-9(، از مقدار محاسبه شده از رابطه )8-20-9( و )7-20-9آمده از روابط )

          (9-20-9 )                                                                                        𝜌𝑠  = 0.35𝑘𝑓  
𝑃𝑢

𝑓𝑦𝑡𝐴𝑐ℎ
 

 

 به عرضی آرماتور باید شودنمی اجرا ویژه عرضی آرماتورگذاری که ستون طول از هاییقسمت در 9-20-6-3-3-6

و نیز نیاز برای برش،  3-6-21-9و  2-6-21-9 مطابق ضوابط بندهای مشابه ستون های معمولی دورگیر یا دورپیچ صورت

یا  و طولی قطرکوچکترین میلگرد برابر ازشش بیشتر نباید، تعیین شوند. فاصله این آرماتورها در هر حال 4-6-20-9بند 

 .شود اختیار مترمیلی150

 

 در واقع های ستون مانند کنند،می تحمل را سختناپیوسته  اعضای عکس العمل که هائی ستون در 9-20-6-3-3-7

 شود:بکار برده  زیر)الف( و )ب(  ضوابط آرماتورهای عرضی ویژه مطابق باید ، های منقطعدیوار زیر

 

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐زلزله از  اثرستون در فشاری ضریب دار که بار محوری مواردیدر   -الف 
تجاوز نماید، باید از آرماتورهای  ′

سطحی که زیر در در تمام طول ستون ودر کلیه طبقات  5-3-3-7-20-9 تا 2-3-3-7-20-9مطابق بندهای عرضی 

تشدید یافته برای لحاظ نمودن اثرات اضافه  اثرات زلزلهکه از  مواردیاستفاده شود. در  در آن ناپیوستگی قرار دارد

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐زلزله استفاده شده باشد، محدودیت مقاوم در برابرمقاومت اجزاء قائم سیستم 
0.25𝐴𝑔𝑓𝑐باید به  ′

افزایش  ′

 داده شود.

 

، با بیشترین قطر،  𝑙𝑑گیرایی آرماتور طولی ستون،   های عرضی ستون باید به اندازه ای برابر با حد اقل طولآرماتور -ب

تعیین میشود، در داخل عضو منقطع ادامه یابد. در مواردی که انتهای تحتانی ستون بر  5-5-6-20-9که بر اساس بند 

، مربوط به آرماتور طولی ستون با  𝑙𝑑روی یک دیوار متکی است، آرماتورهای عرضی مورد نیاز باید به اندازه طول 

روی شالوده واقع شده است، آرماتورهای در مواردی که انتهای ستون بر  بیشترین قطر در داخل دیوار ادامه داده شود.

 میلیمتر در داخل شالوده ادامه یابند. 300عرضی قسمت )الف( باید به اندازه حد اقل 
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-6-20-9که بر اساس بندهای  ،که پوشش بتن بر روی میلگردهای عرضی محصور کننده مواردیدر  9-20-6-3-3-8

میلیمتر تجاوز نماید، الزم است از آرماتورهای  100از  شده اندمنظور  7-3-3-6-20-9یا  ، و9-20-6-3-3-6، 3-3-1

 300سفره های آنها از یکدیگر بیشتر از میلیمتر تجاوز ننموده وفاصله  100، که پوشش بتن روی آنها از یعرضی اضاف

 د.گردمیلیمتر نباشد استفاده 

 

باید در طولی  ادامه می یابد،  شالوده داخل به که ستون طولی آرماتور شالوده، به ستون اتصال محل در9-20-6-3-3-9

 میلیمتر از آرماتورگذاری عرضی ویژه استفاده شود. 300حد اقل برابر با 

 

 ستونکه قسمتی از ارتفاع آنها به یک دیوار بتنی متصل است، در تمام قسمت آزاد  ستون هائیدر  9-20-6-3-3-10

 شود. در نظر گرفتهباید آرماتورهای عرضی ویژه 

 

 ی با شكل پذیری زیادستون هابرش در 9-20-6-3-4

 

با در نظر گرفتن اندر کنش نیروهای محوری ضریب دار و  باید ،  در ستون ها𝑉𝑒طراحی،  برشی نیروی 9-20-6-3-4-1

لنگرهای خمشی مقاوم محتمل در مقاطع انتهایی ستون با فرض آنکه در این مقاطع مفصلهای پالستیک تشکیل شده اند، 

بیشترین لنگر  در محدوده بارهای محوری ضریب دار ستون طوری انتخاب می شود که 𝑃𝑢نیروی محوری تعیین شود. 

 .حاصل شود، prMی محتمل، خمش

 باشد جانبی زلزله نیروی و قائم بارهای اثر زیر ساختمان تحلیل از بدست آمده کمتر از برش نباید حالت هیچ در برشاین 

نیازی نیست که مقدارنیروی برشی ستون، از نیروی محاسبه شده بر اساس مقاومت گره، با فرض لنگر خمشی  هم چنین.

 منتهی به گره بدست میاید بیشتر باشد.، تیرهای prMمحتمل، 

 

در ستون ها، در حاالتی که هر دو شرط )الف( و )ب( این بند برقرار باشند، به منظور طراحی  9-20-6-3-4-2

 ، صرف نظر نمود:𝑉𝑐باید از مقاومت بتن دربرش،  1-3-3-6-20-9مطابق بند  𝑙0آرماتورهای عرضی در محدوده 

 

برابر با حد اقل نصف مقاومت برشی حد اکثر در  1-4-3-6-20-9ه شده بر اساس بند وقتی که برش محاسب -الف

 باشد. 𝑙0محدوده 

0.05𝐴𝑔𝑓𝑐باشد از ، که شامل اثرات زلزله می𝑃𝑢ضریب دار،  فشاری محوری نیروی  -ب
 کمتر باشد. ′

 

 

 هاستون خمشی مقاومت حداقل 9-20-6-4

 

 را ارضاء نمایند. 3-4-6-20-9ویا  2-4-6-20-9ها باید الزامات بندهای  ستون 9-20-6-4-1
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و  هاستون مقاوملنگر های خمشی  ،4-4-6-20-9و  3-4-6-20-9به استثناء موارد ذکر شده دربندهای  9-20-6-4-2

 کنند: صدق (10-20-9) بایددررابطه ،در محل اتصال مشترک تیرها

  

              (9-20-10)                                                                       ∑ 𝑀𝑛𝑐 ≥ 1.2 ∑ 𝑀𝑛𝑏 

  در این رابطه:

∑ 𝑀𝑛𝑐  =باشند شده محاسبه اتصال بر در که است اتصال پایین و باال در هاستون خمشی مقاوم لنگرهای مجموع. 

که  نظر، مورد جانبی بارگذاری جهت در محوری، بار حالت نامساعدترین برای باید هاستون خمشی مقاوم لنگرهای

 .شوند محاسبه دهد، می به دست  را لنگرها مقدار کمترین

∑ 𝑀𝑛𝑏  =باشند شده محاسبه اتصال بر در که است اتصال سمت دو در تیرها خمشی مقاوم لنگرهای مجموع. 

 قرار تیرها مخالف لنگرهای جهت در هاستون لنگرهای که گیرد صورت چنان باید (10-20-9) رابطه در لنگرها جمع

 نمایند عمل قاب، قائم صفحه درواقع  جهت دوهر  در تیرها خمشی لنگرهای که حاالتی در باید( 10-20-9)گیرند. رابطه 

در محاسبه د، گیردال در اثر لنگرهای وارده در بر گره تحت کشش قرار که  درصورتیشکل  -Tدر تیرهای  .باشد برقرار

𝑀𝑛𝑏    مهار آنها در حدتسلیم در مقطع بحرانی ، که 4-3-6-9 مطابق بند ،آنآرماتورهای دال واقع در عرض موثر باید

 .گرددنیز منظور باشدخمش تامین شده 

 

 زهسا مقاومت و جانبی سختیرا تامین نکند باید از کمک آن به  2-4-6-20-9 بند ضابطه ستونی چنانچه  9-20-6-4-3

 .نماید تأمین را 10-20-9حال باید ضوابط بند  هر در ستون ین. اشود صرفنظر زلزلهناشی از   جانبی بار مقابل در

 

 ستون چهار هر از عدد باشند، چهار از بیشتر قاب یک در طبقه یک در موجود های ستون تعداد چنانچه 9-20-6-4-4

 ای سهیم باشد.باربر لرزه؛ لیکن در سیستم ( را ارضا نکند10-20-9تواند رابطه )می ستون یک

 

-9توانند رابطه )چند طبقه می هایقاب در آخر طبقه هایستون نیز و طبقه دو و یک هایقاب هایستون 9-20-6-4-5

 مشمول هاستون این. کنند ارضاء را 6-4-6-20-9 بند ضابطه باید هاستون این صورت این ( را ارضا نکنند. در20-10

 شوند.نمی 3-4-6-20-9 بند ضابطه

 

ای محسوب عضوی از سیستم باربر لرزه 5-4-6-20-9و  4-4-6-20-9که مطابق بندهای  هاییدرستون 9-20-6-4-6

 در تمام طول آن ها رعایت شود. شوند باید میلگردگذاری عرضی ویژهمی

 

 ی ویژههاقاب در ستون به تیر اتصاالت  9-20-6-5

 

اتصال تیر به ستون در قابهای ویژه که بخشی از سیستم باربر جانبی  طراحی نواحی برای این بندضوابط  9-20-6-5-1

 .برده می شودمحسوب میشوند به کار 
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 کلیات 9-20-6-5-2

 

 محاسبه شوند. 1.25𝑓𝑦اتصال باید با فرض تنش کششی  ناحیه آرماتورهای طولی تیرها در بر ینیروها  9-20-6-5-2-1

 

هسته محصورشده ستون  وجه مقابلشوند باید تا ستون ختم میداخل آرماتورهای طولی تیرها که به  9-20-6-5-2-2

 در آنها فشاری ایجاد نیروی ودر صورت 5-5-6-20-9مطابق بند  ایجاد نیروی کششی در آنهاادامه یابند و در صورت 

 مهار شوند. 5-4-21-9بندمطابق 

 

اتصال تیر به ستون عبور میکنند، بعد ستون به موازات  ناحیه آرماتورهای طولی تیر از در مواردی که 9-20-6-5-2-3

برابر قطر بزرگترین میلگرد  26برای بتن معمولی و  برابر قطر بزرگترین میلگرد تیر 20آرماتورهای طولی تیر باید حد اقل 

 باشد. تیر برای بتن سبک

 

 باتصل است و م ستون که به آن ینباید از نصف ارتفاع هر تیر، h، اتصال تیر به ستونناحیه  عمق 9-20-6-5-2-4

 کمتر باشد. نماید، می ایجاد برشبه عنوان بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله، در اتصال خود عملکرد 

 

 آرماتورگذاری 9-20-6-5-3

 

 اشاره  2-3-5-6-20-9 بند در که آنهایی جز به آرماتورگذاری عرضی باید در کلیه نواحی اتصالی، 9-20-6-5-3-1

  د.نشو برده کارب  7-3-3-6-20-9و  4-3-3-6-20-9 تا 2-3-3-6-20-9بندهای ضوابط مطابق اند شده

 

 چهارم سه کمتر از تیرها عرض و اندشده محصور تیرها توسط سمت چهار در اتصالی کهنواحی  در  9-20-6-5-3-2

 عرضی، آرماتور از ، h،تیر ارتفاع ترینکوتاه اندازه به طولی در توان می نیستند، شوند،می متصل آن به که ستونی بعد

-6-20-9بر اساس بند نها را از آنچه آ فاصله استفاده نمود و ، 4-3-3-6-20-9بند  در مقدار تعیین شده نصف با مساوی

 .داد افزایش مترمیلی 150 تا محاسبه شده 3 -3-3

 

 که صورتی در کنند،عبور نمی ستون شده محصور هسته داخل از آنها طولی آرماتور که تیرهاییدر  9-20-6-5-3-3

 قرار ستون هسته از خارج در که طولی هایآرماتور طول سراسر در باشند، باید نشده محصور دیگری تیر توسط آرماتورها

-20-9با رعایت بندهای  نیزو  2-3-2-6-20-9بندبافاصله ای مطابق  که از ستون عبور کنند عرضی هایآرماتور از ،دارند

 .شود استفاده 6-3-2-6-20-9و 6-2-3-3

 

اتصال  داخل ناحیهکه در باشد دار  سرآرماتورهای آجدار  نوع در مواردی که آرماتورهای منفی تیر از  9-20-6-5-3-4

در غیر  داده شود.اتصال ادامه ناحیه ، بطرف باالی  hبه اندازه ارتفاع اتصال،  حد اقل ، ستون بایدتیر به ستون ختم میشوند
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طولی تیر از آرماتورهای اضافی قائم که دارای قالب های در برگیرنده آرماتورهای  آرماتورهای در اطراف این صورت، باید

 استفاده شود.فراهم کند  اتصالفوقانی بر  بتن در فوقانی تیر بوده و محصور شدگی مشابهی را برای

 

  اتصال تیر به ستونناحیه  برشیمقاومت  9-20-6-5-4

  

در زوابط زیر  تعیین شود. این بندضوابط مطابق باید  ، nV، اتصال تیر به ستون ناحیه مقاومت برشی 9-20-6-5-4-1

محاسبه  3-4-5-6-20-9مطابق بند  jA می باشد. 75/0برای بتن سبک  برای بتن معمولی برابر با یک، و λضریب 

 میشود.

 :دناز هر چهار سمت بوسیله تیر محصور شده باش تی کهدر اتصاال -الف

                                                                   𝑉𝑛=1.7𝜆√𝑓𝑐
′𝐴𝑗   

  :دندر سه سمت ویا در دو سمت مقابل هم بوسیله تیر محصور شده باش تی کهاتصاالدر  -ب

                                                                   𝑉n=1.2𝜆√𝑓𝑐
′𝐴𝑗  

 اتصاالت:    سایر در  -پ

                                                                  𝑉n=1.0𝜆√𝑓𝑐
′𝐴𝑗  

اتصال تیر به ستون بشرطی محصورشده تلقی میشود که عرض تیر متصل به آن از سه چهارم  ناحیه 9-20-6-5-4-2

اتصال، طول تیر از بر اتصال باید حد اقل  ناحیهاتصال بیشتر باشد. برای موثر بودن تیر در محصور کردن ناحیه عرض موثر 

-9، 1-2-2-6-20-9، )ب(1-1-2-6-20-9بندهای ، باشد. عالوه بر آن، طول تیر باید ضوابط hباندازه ارتفاع مقطع تیر، 

 .کرده باشدرا رعایت   5-3-2-6-20-9و  9-20-6-2-3-6،  20-6-2-3-2

اتصال  ناحیه در عرض موثر عمقحاصلضرب  برابر با،  𝐴𝑗اتصال تیر به ستون،  ناحیهسطح مقطع موثر  9-20-6-5-4-3

اتصال، بجز در مواردی که عرض تیر از  ناحیه عرض موثر ، است.hاتصال برابر با ارتفاع کل مقطع ستون،  ناحیه عمق. است

بیشتر در نظر عرض ستون متصل به آن کمتر است، برابر با عرض کل مقطع ستون بوده ونباید از کمترین دو مقدار زیر 

 :گرفته شود

 

 اتصال ناحیه عرض تیر بعالوه عمق  -الف

 بامحور تیر ستون وجوه موازیمحور طولی تیر تا  ین دو مقدار فاصلهرابر کوچکتردو ب  -ب

 

 کششی میلگردهای گیرایی طول 9-20-6-5-5

 

( 9-20-11، که به قالب استاندارد ختم شده اند باید با استفاده از رابطه ) dhl،  طول گیرایی میلگردها 1-5-5-6-20-9

  .گردد اختیار میلیمتر 150 و برابر قطر میلگرد 8نباید کمتر از  شود ولیمحاسبه 

 

             (9-20-11)                                                              𝑙𝑑ℎ = 𝑓𝑦𝑑𝑏(5.4𝜆√𝑓𝑐
′)                         
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شده و خم آنها  مهار دیوارها لبه اجزای در یا و هاستون محصورشده هسته در باید میلگرد تیرها قالب 9-20-6-5-5-2

 باشد. ناحیه اتصالبطرف داخل 

 

باید برابر با بزرگترین میلیمتر 34با قطر کوچکتر از ، 𝑙𝑑، در کشش مستقیم میلگردهای گیرایی طول 9-20-6-5-5-3

 :شود زیر در نظر گرفته)الف( و )ب(  دارمقدو 

 

 طول برابر  5/2   : ریخته شده باشد هدر یک مرحله در زیر میلگرد میلیمتر بتن 300حد اکثر که  مواردیدر -الف

 .11-20-9در رابطه   𝑙dh، قالبدار میلگردهای گیرایی

 طول برابر 25/3   :ریخته شده باشد بتن در یک مرحله در زیر میلگرد میلیمتر 300 بیشتر از که مواردی در  -ب

 .11-20-9در رابطه   𝑙dh، قالبدار میلگردهای گیرایی

  

 یا و ستون شده محصور هسته داخل از باید شوندمی ختم اتصال یک به که مستقیمی میلگردهای 9-20-6-5-5-4

 هسته از خارج در ازمیلگردهایی که قسمت آن، برای  𝑙𝑑، مستقیم در کشش طول گیرائیشوند.  داده عبور دیوار لبه جزء

 شود. داده افزایش برابر 6/1اندازه  به باید دارند، قرار شده محصور

  

 باید ارضاء میکنند، طول مهاری در کشش را 10-4-9 دار که ضوابط بند سردر میلگردهای آجدار  9-20-6-5-5-5

 .در نظر گرفته شود bd3 آنها نباید کمتر ازفاصله آزاد بین  ولی، دمحاسبه گرد 4-3-21-9 مطابق بند

 

 )ویژه( زیاد  باشكل پذیری ایسازه دیوارهای 9-20-7

 

تیرهای هم  شامل، ویا اجزاء آنها زیادپذیری با شکل  طراحی دیوارهای سازه ای در بایدبند  این ضوابط (الف) 9-20-7-1

دیوار پایه ها که به عنوان قسمتی از سیستم مقاوم در برابر زلزله  و نیز (1-20)شکل قطعات قائم و افقی دیوارها و ،بند

)مطابق تعریف در فصل قطعات قائم دیواری هستند که ابعاد آنها حالت خاصی از دیوار پایه ها . منظور میشوند استفاده شود

 تعیین می شود. پایهدیوار حداکثر برش در آنها از طریق تشکیل لوالی خمیری در دو انتها ی که  به گونه ای است( 9-2

 شکل پذیری زیاد الزامی است. در همه دیوارها و دیوار پایه ها با 2-7-20-9رعایت بند 

، ضوابط طراحی بر اساس دو نسبت قطعات قائم دیواردر (ب) 9-20-7-1
ℎ𝑤

𝑙𝑤
و  

𝑙𝑤

𝑏𝑤
تعیین  )الف( تا )پ( این بندو مطابق  

 :میشود
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 با بازشو سازه ایدیوار 1-20-9شکل 

 

ℎ𝑤که   مواردیدر   -الف     𝑙𝑤⁄ < 𝑙𝑤)یا  و2 𝑏𝑤)⁄ > باید مشابه دیوار  (1-20-9شکل) قطعه قائم دیوارباشد،  6

 طراحی شود. 9-7-20-9، و 4-7-20-9، 3-7-20-9و با رعایت بندهای   سازه ای

ℎ𝑤که   مواردیدر  -ب     𝑙𝑤⁄ ≥ 𝒍𝒘)و   2 𝒃𝒘)⁄ ≤ باید مشابه  (1-20-9شکل) یا دیوارپایهقطعه قائم دیوارباشد،   6

 طراحی شود.  4-3-6-20-9و   3-3-6-20-9و   2-3-6-20-9ستون وبا رعایت بندهای 

ℎ𝑤که   مواردیدر   -پ     𝑙𝑤⁄ ≥ 2.5و  2 < (𝑙𝒘 𝒃𝒘)⁄ ≤ را میتوان بجای  یا دیوار پایهدیوارقطعه قائم باشد،  𝟔

 ( طراحی نمود. پ) 1-6-7-20-9)الف( الی  1-6-7-20-9رعایت ضوابط قسمت )ب( این بند، با رعایت بند 

 

ℎ𝑤  ،ارتفاع آزاد𝑙𝑤  طول افقی و𝑏𝑤  ویا ضخامت  در مقاطع دیوار یا دیوارپایه تشکیل شده ازجان و بال جانقسمت عرض

 است.با مقطع مستطیلی پایه یا دیواردیواردر 

 

 

 های هندسیمحدودیت   9-20-7-2

 

 :رعایت شود باید زیر )الف( و )ب( هندسی هایمحدودیت ایهزسا دیوارهای در 9-20-7-2-1

 .شود اختیار مترمیلی 150 از کمتر نباید دیوار ضخامت  -الف    

 کمتر نباید مرزی عضو عرض شود،می گرفته کار به 4-7-20-9بند  مطابق مرزی اجزای آنها در که دیوارهایی در  -ب    

 .شود گرفته نظر در مترمیلی 300 از

 

 که مواردی در. کرد خودداری بزرگ ابعاد با بازشوهای ایجاد از امکان حد تا باید ایسازه دیوارهای در 9-20-7-2-2

 صورت به بتواند دیوار که گرفت نظر در طوری را آنها هندسی موقعیت باید باشد ناپذیراجتناب بازشوها این ایجاد

 دیوارقطعه افقی 

 قطعه قائم دیوار

wh 

wl 
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 در بازشو وجود اثر مناسب هایآزمایش یاو  دقیق تحلیل کمک با باید صورت این غیر در. نماید عمل همبسته دیوارهای

 .شود بررسی دیوار عملکرد

 

 هر در جان بر از شده گیریاندازه بال، مؤثر رضع شکل Lو  Tو  U مقطع با دیوارهای طراحی در 9-20-7-2-3

 تحلیل با آنکه مگر شود، گرفته نظر در زیر )الف( و )ب( مقادیر از بیشتر نباید شودمی برده کار به محاسبات در که سمت،

 :کرد تعیین را آن مقدار بتوان تردقیق

 

 مجاور دیوار جان تا دیوار جان بین فاصله نصف  -الف

 دیوار کل ارتفاع یک چهارم -ب

 

 افقی و قائم آرماتورهای 9-20-7-3

 

 افقی و قائم امتداد دو از یک هیچ در دیوارکل مقطع به آرماتور سطح مقطع نسبت ایسازه دیوارهای در 9-20-7-3-1

0.083𝐴𝑐𝑣𝜆√𝑓𝑐   از ، 𝑉𝑢، ردیوا مقطع در موجود طرح برشی نیروی آنکه مگرباشد،  0025/0کمتر از  نباید
تجاوز  ′

 رعایت شود. 6-13-9 بند ضوابط باید دیوار در  𝜌𝑙 ، ویا قائم، 𝜌𝑡 افقی،نیاز مورد میلگرد حداقل برای حالت این . درنکند

 مترمیلی 350 از بیشتر نباید افقی و قائم امتداد دو هر در یکدیگر از میلگردها مرکز تا مرکز فاصله  9-20-7-3-2

صفحه برش توزیع  سطحاستفاده میشود باید بصورت ممتد بوده ودر nVبرای تامین  از آنها کهمیلگردهائی  .شود اختیار

 شوند.

 

𝑉𝑢 در آنها که دیوارهایی در 9-20-7-3-3 > 0.17𝐴𝑐𝑣𝜆√𝑓𝑐
و یا  ′

ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥  میلگرد شبکه دو کارگیری به  ،باشد 2.0

 . است الزامی

 

-21-9 و 3-21-9 هایوصله یا مهار گردند که مطابق بند گونه ایمیلگردها در دیوارهای سازه ای باید به  9-20-7-3-4

 :آیدوجود ب ، 𝑓𝑦، در آنها امکان ایجاد تنش کششی تسلیم ،این بندموارد )الف( تا )پ(   و 4

 

از دیگرفراتر از محلی که  0.8𝑙𝑤 حد اقل برابر با باید تا طولی ،دیوار فوقانیآرماتورهای طولی، بجز در قسمت   -الف

 .داده شوندادامه  نیستندنیاز مورد  نظر خمشی

وجود دارد، طول مهاری آرماتورها احتمال تسلیم آرماتورهای طولی  ،در محل هائی که در اثر تغییر مکانهای جانبی  -ب

 شود. در نظر گرفتهتسلیم در کشش  محاسبه شده برای طول مهاری برابر 25/1باید 

و وصله های جوشی  7-2-2-6-20-9و  6-2-2-6-20-9بند  مطابقدر آرماتورها، وصله های مکانیکی باید   -پ

 . در نظر گرفته شوند 8-2-2-6-20-9مطابق بند 

 

  )ویژه( با شكل پذیری زیاد ایسازه دیوارهای در مرزی اجزای  9-20-7-4
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 3-4-7-20-9یا  2-4-7-20-9بندهای  ضوابط یکی ازنیاز به اجزاء مرزی ویژه در لبه دیوارها بر اساس  9-20-7-4-1

 نیز باید رعایت گردند. 5-4-7-20-9و  4-4-7-20-9بندهای ضوابط عالوه بر آن،  تعیین میشود.

≤درآنها   دیوارها و دیوار پایه هائی که 9-20-7-4-2 2.0  w/ l wh پیوستهبصورت  آن سازه تا باالی شالودهاز  و بوده 

باید ضوابط )الف( و  باشد،انجام شده  خمش و بار محوری دربرای یک مقطع بحرانی تنها ادامه داشته و در آنها طراحی 

 طراحی شوند:  3-4-7-20-9یا بر اساس بند  را اقناع نمایند و  این بند)ب( 

 

 برقرار باشد، نواحی فشاری دیوار باید با اجزاء فشاری ویژه تقویت شوند. زیر رابطهکه  مواردیدر   -الف  

                 (9-20-12)                                                                        𝑐 ≥
𝑙𝑤

600(1.5
𝛿𝑢
ℎ𝑤

)
                      

که برای بار محوری ضریب دار به همراه مقاومت خمشی اسمی هم است  بزرگترین عمق محور خنثی c ،در رابطه فوق   

. نسبت محاسبه میشود  𝛿𝑢مکان جانبی طرح ساز با تغییر
𝛿𝑢

ℎ𝑤
 منظور شود. 005/0نباید کمتر از  

 

به  ،باید مرزیاجزاء ویژه ، آرماتورهای عرضی باشدویژه نیاز  مرزی)الف( به اجزاء  ضابطهدر مواردی که بر اساس   -ب   

حد اقل  ،در امتداد قائم در باال وپایین مقطع بحرانی چ( اجازه داده شده است،) 4-4-7-20-9 بنددر جز در مواردی که 

و  𝑙𝑤به اندازه کوچکترین دو مقدار 
𝑀𝑢

4𝑉𝑢
 د.نادامه یاب،  

 

از ضوابط این بند  2-4-7-20-9می توان بجای استفاده از ضوابط بند اجزاء مرزی ویژه برای طراحی  9-20-7-4-3

 استفاده نمود.

 زلزله، اثر شامل ضریب دار،  بارهای ترکیباتاثر تحت دیوار مقطع فشاری تار دورترین در بتنکه تنش فشاری  مواردیدر  

0.2𝑓𝑐از 
 که ،دیوار ارتفاع امتداد در مقطعی از توانمی را این اجزاء .شود بینیپیشویژه  مرزی اجزای باید باشد، بیشتر ′

0.15𝑓𝑐از  آن در بتن فشاری تنش
 و دیوار مقطع در تنش خطی توزیع فرض با بتن فشاری تنش کرد. قطع  باشد کمتر ′

بند ضوابط بر اساس  عرض موثر بال، باید Tو   Uبا مقطع  یدر دیوارها .شودمی محاسبه کل مقطع مشخصات اساس بر

 شود.  لحاظ  9-20-7-2-3

 

الزامات نیاز است،  ویژه رزیاجزاء م به 3-4-7-20-9یا  2-4-7-20-9در مواردی که بر اساس بندهای  9-20-7-4-4

 برآورده شود: زیر باید( )چ تا)الف(  بندهای

 

𝑐مرزی باید بصورت افقی تا فاصله ای برابر با بیشترین دو مقدار  جزء  -الف − 0.1𝑙𝑤  و
𝑐

2
به  از دورترین تار فشاری 

بار محوری اثر بزرگترین فاصله محور خنثی از دورترین تار فشاری است که تحت  c ادامه یابد.  سمت مرکز مقطع دیوار

 . آورده شده استبدست   𝛿𝑢 تغییر مکان جانبی طرح که متناظر با ،ضریب دار به همراه مقاومت خمشی اسمی

 ، در صورت وجود و شامل بال دیوارشده است  بدست آورده)الف(  بندمطابق  ،، در طول افقیb، جزء مرزیعرض   -ب

شود، نباید از  نیز می
ℎ𝑢

16
 کمتر باشد.  
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 2.0 کهدیوار پایه هائی و در دیوارها   -پ
ℎ𝑤

𝑙𝑤
، و به رندتا باالی دیوار ادامه دا روی شالوده از پیوستهوده و بصورت ب  ≤

 در آنها یک مقطع بحرانی برای خمش و بارهای محوری بوده وتنها گونه ای طراحی شده اند که دارای 
𝑐

𝑙𝑤
≥

3

8
، است 

 میلیمتر باشد. 300برابر یا بزرگتر از  باید ،)الف( محاسبه شده بندطولی که مطابق  ، درb، جزء مرزیعرض 

وتا حد  را شامل شدهمرزی باید عرض موثر بال در فشار جزء، Lو  ،U، T دیوارهای با مقطع مقطع با در دیوارهای  -ت

 .ادامه داشته باشدمیلیمتر درون جان  300اقل 

-3-6-20-9 بند )الف( الی )ث( و نیز 2-3-3-6-20-9 بند مندرج درباید ضوابط  مرزی جزءآرماتورهای عرضی   -ث

میلیمتر و دو سوم  350از کمترین دو مقدار 2-3-3-6-20-9در بند  ℎ𝑥که مقدار  به گونه ای ایدرا ارضاء نم  3-3

حساب  3-3-3-6-20-9بند  شرط )الف( عرضی که بر اساسنموده، و فاصله آرماتورهای نتجاوز  مرزیضخامت عضو 

 شده است برابر با یک سوم بعد حد اقل عضو مرزی باشد.

 :تعیین میشود مطابق زیر مقدار آرماتورهای عرضی  -ج

 

𝐴𝑠ℎ ، نسبت دورگیرهای با خطوط مستقیمدر صورت استفاده از  - 𝑠𝑏𝑐⁄  باید برابر با بیشترین مقدار            

0.3 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
و یا    

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
 باشد. 0.09  

 باید برابر با بیشترین مقدار  𝜌𝑠، نسبت دورگیرهای دایرویدر صورت استفاده از دورپیچ ها ویا  -

  0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
0.12و یا    

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
 .باشد 

  

آن  اجزاء مرزیآرماتورهای عرضی الزم است ، شده باشدواقع  تحتانی آنتراز در دیوارکه مقطع بحرانی  مواردی در  -چ

محاسبه  مرزیکه برای بزرگترین میلگرد طولی عضو  𝑙𝑑، به اندازه حداقل 4-3-7-20-9ضوابط بند  بر اساس مقطع 

ویژه بر روی پی، شالوده سراسری، ویا سر شمع  مرزیعضو  ادامه یابد. در صورتی کهدیوار شده است در داخل تکیه گاه 

،  میلیمتر 300حداقل و 3-2-9-20-9مقدار بدست آمده از بند به اندازه  ویژه مرزیختم شود، آرماتورهای عرضی عضو 

 .(2-20-9)شکل  در داخل پی یا سرشمع ادامه یابد

دیوار ادامه یابند. این آرماتورها باید در هسته محصور  انتهایمیلیمتری  150آرماتورهای افقی در جان دیوار باید تا   -ح

به گونه ای مهار شوند که بتوانند تنش حد  دار، سرآرماتورهای با استفاده از قالبهای استاندارد و یا  مرزیشده اجزاء 

دیوار  افقی هایکافی برای مهار آرماتور طول دارای محصور شده مرزیراتحمل نمایند. در صورتی که عضو  𝑓𝑦تسلیم، 

، و دنباشبدون قالب انتهائی 
𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑠
 از  بزرگتر جان افقیآرماتور   

𝐴𝑠𝑓𝑦𝑡

𝑠
 ، موازی با آرماتور جان،آرماتور عرضی عضو مرزی 

 استفاده نمود. دار سرقالب استاندارد و یا غیر بدون  افقیتوان از آرماتورهای  باشد، مین

 

 ضوابطنیازی نباشد، ویژه  مرزیبه اجزاء  3-4-7-20-9و  2-4-7-20-9که بر اساس بندهای  مواردیدر  9-20-7-4-5

 رعایت شوند: زیر باید)الف( و )ب( 
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دیوار از  مرزیعضو نسبت آرماتورهای طولی  مواردی کهدر   -الف
2.8

𝑓𝑦
، عضو مرزیتجاوز نماید، آرماتورهای عرضی  

)الف( الی )ث( را  2-3-3-6-20-9)الف( ضوابط بندهای  4-4-7-20-9بند  مطابقباید در طولی  ،2-20مطابق شکل 

برابر قطر کوچکترین  8میلیمتر ویا  200آرماتورهای عرضی  نباید از کمترین دو مقدار  این ارضاء نمایند. فاصله

آرماتورهای طولی در اثر تغییر بیشتر باشد. در صورتی که احتمال جاری شدن  ،8𝑑𝑏، آرماتورهای اصلی خمشی دیوار

در باال  محدوده ایآرماتورهای عرضی در  اینشکلهای جانبی غیر االستیک در مقاطع بحرانی وجود داشته باشد، فاصله 

و  𝑙𝑤و پائین مقطع بحرانی که برابر یا بزرگتر از بیشترین دو مقدار 
𝑀𝑢

4𝑉𝑢
 150برابر با کوچکترین دو مقدار  ایدب است 

 .در نظر گرفته شود،  6𝑑𝑏 میلیمتر و

0.083𝐴𝑐𝑣𝜆√𝑓𝑐از در صفحه دیوار  𝑉𝑢بجز در مواردی که در دیوارها،  -ب
لبه  بهکمتر است، آرماتورهای افقی که  ′

استاندارد که آرماتورهای طولی لبه را در انتهایی دارای قالب  باید ء مرزی ختم میشونداجزادیوارهای بدون انتهائی های 

 ابشکل که هم قطر وهم فاصله  Uاستاندارد فوق میتوان از آرماتورهای انتهایی باشند. بجای قالب  ،بر میگیرد

 استفاده نمود. ،عرضی بوده و به آنها وصله شده است آرماتورهای

 

 نیازی نیست دورگیربه 

 می شوند طراحی 5-4-8-20دورگیر ها مطابق بند 

 جزء مرزی ویژه
cm 30 

 جزء مرزی با لبه پی فاصله دارد
 جزء مرزی در نزدیکی لبه پی واقع است

𝑏 ≥
ℎ𝑢

16
 

در صورتیکه 
𝑐

𝑙𝑤
≥

3

8
 

 b≥30 cmباشد باید 

 

= ℎ𝑢  طول آزاد در

تارهای فشاری ماکزیمم 

 در دیوار یا دیوار پایه

2.8 

2.8 

دیوار با نسبت  –الف 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥ -9و یک مقطع بحرانی که طراحی آن برای خمش و بارمحوری و با استفاده از بندهای  2.0

 طراحی می شود. 5-4-7-20-9و  4-4-7-20-9و  20-7-4-2

2.8 

2.8 

2.8 

 5-4-8-20تنگ ها مطابق بند 

 شوند می طراحی

طول گیرائی از لبه باال و پائین بازشو که 

 در آرماتور محاسبه می شود yfبرای تنش 

 جزء مرزی ویژه نیاز است به
 نیازی نیست دورگیره ب

-4-8-20دورگیر ها مطابق بند 

5 
به جزء مرزی ویژه نیاز 

است. به یادداشت 

 مراجعه شود.

 مقطع بحرانی
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 الزامات اجزاء مرزی در دیوارهای سازه ای ویژه 2-20-9شكل 

 

 همبسته دیوارهای در همبند تیرهای 9-20-7-5

 

) ،4مساوی یا بزرگتر از تیر دهانه آزاد به ارتفاع طول نسبت  که در آنهادر تیرهای همبند  9-20-7-5-1
𝑙𝑛

ℎ
≥  می(، 4

، رعایت عمل می کنند یستونهای تکیه گاه دیوارها به عنوان  های لبه آنکه فرض با ، 2-6-20-9الزامات بند باید باشد

 1-1-2-6-20-9شود. در صورتیکه بتوان نشان داد تیر دارای پایداری جانبی مناسب است، لزومی به اعمال ضوابط بند 

 باشد. نمی )ب(و)پ( 

 

) ،2کوچکتر از  ،نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع در تیرهای همبند که در آنها 9-20-7-5-2
𝑙𝑛

ℎ
< 𝑉𝑢   و،بوده ( 2 ≥

0.33𝜆√𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑤  استفاده  ،نسبت به مرکز تیر متقارن می باشندکه متقاطع دو گروه آرماتورهای قطری  ازباشد، باید می

 گردد.

توانایی باربری قائم آنها ، امکان خروج اضطراری از همبند،  هایتیرجانبی سختی و مقاومت  درصورتی که با حذف

  .حفظ گردد، رعایت این ضابطه الزامی نیستسازه  ساختمان، ویا انسجام اجزاء غیر سازه ای و اتصاالت آنها به

  

جود ندارد، میتوان و 2-5-7-20-9یا  1-5-7-20-9که هیچکدام از شرائط بندهای  ی همبندیدر تیرها 9-20-7-5-3

ویا از آرماتورهائی مطابق  ،قرار داده شدهتیر  مرکز نسبت بهکه بصورت متقارن  متقاطعیا از دو گروه آرماتورهای قطری 

 ،یستون های تکیه گاهبه عنوان   ، و با منظورنمودن لبه دیوارها4-6-20-9 ،3-2-6-20-9،  2-2-6-20-9ضوایط بندهای 

 استفاده نمود.

 

تقویت شده اند باید  ،تیر نسبت به مرکز ، متقارنمتقاطعبا دو گروه آرماتورهای  در تیرهای همبندی که 9-20-7-5-4

 نمی باشد: 8-11-9بند رعایتنیازی به  و زیر را رعایت نمود )پ( یا  )ت( هایدو بند )الف( و )ب( ویکی از بند

 

  د:     گرداز رابطه زیر محاسبه  nV  -الف

            (9-20-13)                                               𝑉𝑛 = 2𝐴𝑣𝑑𝑓𝑦𝑆𝑖𝑛𝛼 ≤ 0.83√𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑤         

 میباشد. همبندزاویه بین آرماتورهای قطری و محور طولی تیر αدر رابطه فوق، 

 شوند طراحی می 5-4-7-20-9تا  3-4-7-20-9دیوار و دیوار پایه با استفاده از بندهای  –ب 

σیادداشت : در مواردی که تنش فشاری حداکثر در تارهای انتهایی  ≥ 0.2𝑓′𝑐  باشد الزامات جزء مرزی ویژه باید رعایت

σشود. جزء ویژه مرزی، باید تا آنجا ادامه یابد که تنش فشاری حداکثر  < 0.15𝑓′𝑐  باشد. در این موارد با توجه به اینکه
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≤  )پ( کاربرد ندارد.4-4-7 -20-9است ضوابط بند  2.0
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در  آرماتورها مدفوندر دو یا چند الیه تشکیل شود. طول  ،میلگرد 4هرگروه میلگردهای قطری باید حد اقل از  -ب

 آن ها در کشش باشد. گیرائیبرابر طول  25/1حد اقل برابر باید  ،دیوار

آنها در امتداد موازی با  یکه بعد بیرون با خطوط مستقیمهر گروه میلگردهای قطری باید با آرماتورهای عرضی   -پ

 نباید از بیشترین دو مقدار زیر کمتر اختیار شود:برای آنها  shAمقدار  و محصورشوند ،بوده wbعرض جان تیر همبند 

          (9-20-14)                                                                               0.09𝑠𝑏𝑐
𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
               

          (9-20-15)                                                                 0.3𝑠𝑏𝑐 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
  

موجود در هر چهار طرف هرگروه آرماتورهای قطری  9-4 بند مطابق پوشش بتنفرض میشود، 𝐴𝑔به منظور محاسبه 

شش برابر قطر واز  باشد)پ( 3-3-3-7-20بند  مطابق . فاصله آرماتورهای عرضی در امتداد آرماتورهای قطری بایداست

میلیمتر بیشتر  350فاصله سنجاق ها ویا ساق تنگ ها از یکدیگر از  نیز نبوده وکوچکترین آرماتور قطری بیشتر  اسمی

. در محل تقاطع آرماتورهای پیش بینی شوندنباشد. آرماتورهای عرضی باید در محل تقاطع آرماتورهای قطری نیز 

 ،ر نکندتغییبه شرطی که فاصله آنها از یکدیگر ونیز محدودیت های نسبت حجمی  را آرایش آرماتورهای عرضی ،قطری

در هر امتداد با سطح مقطعی  ،اضافی طولی و عرضی فوالد ی مقدارباید  تیر مقطع میتوان تغییر داد. در اطراف محیط

 .دادمیلیمتر از یکدیگر قرار 300و به فاصله حد اکثر  0.002𝑏𝑤𝑠 حد اقل برابر با

ث(، وبا منظور نمودن ) تا)الف( 2-3-3-6-20-9در تمام سطح مقطع تیر مطابق بندهای  باید آرماتورهای عرضی )ت(

𝐴𝑠ℎ :حد اقل برابر با بیشترین دو مقدار زیر، قرار داده شود 

 

           (9-20-16 )                                                                        0.09𝑠𝑏𝑐
𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
                  

           (9-20-17)                                                           0.3𝑠𝑏𝑐 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
            

 

کوچکترین آرماتورهای قطری و  شش برابر قطر اسمیفاصله آرماتورهای عرضی از یکدیگر نباید از کمترین دو مقدار 

قائم و افقی در صفحه سطح مقطع تیر  هایدر امتدادها  دورگیرمیلیمتر، بیشتر باشد. فاصله سنجاق ها ویا ساق  150

با قطر برابر یا بزرگتر از قطرشان تجاوز نماید. سنجاق ها و ساق تنگ ها باید با آرماتورهای طولی میلیمتر  200نباید از 

 انتخاب نمود. 6-3-2-6-20-9آرایش تنگ ها را میتوان مطابق مشخصات بند  .را در بر گیرند

 

 دیوار پایه ها  9-20-7-6

 

-20-9بندهای مربوط به ستون ها در قاب های با شکل پذیری زیاد، موضوع  در دیوار پایه ها باید ضوابط 9-20-7-6-1

، ها گرهبر، و با منظور نمودن سطوح فوقانی وتحتانی ارتفاع آزاد دیوار پایه به عنوان 4-7-20-9، و 9-20-6-3-3، 6-3-2

در دیوار پایه هائی که در آنها  رعایت شوند. 
𝑙𝑤

𝑏𝑤
>  ضوابط ه ستونها، بمیتوان بجای استفاده ازبندهای مربوط  است   2.5

 :بکار برد را این بند)ج(  تا)الف( 
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گره های فوقانی وتحتانی مطابق فوق بر منظور نمودنو با 1-2-4-6-20-9 مطابق بند ح بایدنیروی برش طر -الف 

سیستم سازه ای مقاوم در برابر زلزله  ، ساختمان مقررات ملی 6بر اساس ضوابط مبحث  ،که مواردیمحاسبه شود. در 

 تحلیلبرابر برش ضریب دار بدست آمده از  Ω0از این برش نیازی نیست باید برای زلزله تشدید یافته طراحی شود، 

 .منظور شودسازه برای اثرات زلزله بیشتر 

 .محاسبه شوند 9-7-20-9ضوابط بند و آرماتورهای برشی باید مطابق  𝑉𝑛مقدار   -ب 

باشند، به جز در مواردی که از آرماتورهای برشی افقی تک ساق و فقط در  دورگیرمیلگردهای عرضی باید از نوع  -پ 

ای که درجه     018. این آرماتورها ی تک ساق باید در دو انتها به خم های باشداستفاده شده  wlیک سفره به موازات 

 ختم شوند. ،آرماتورهای طولی انتهای دیوار پایه را در بر میگیرد

 میلیمتر بیشتر باشد. 150فاصله قائم آرماتورهای عرضی از یکدیگر نباید از   -ت 

 دیوار پایه ادامه یابند.در باال وپائین آزاد  ارتفاعفراتر از متر میلی 300 تا آرماتورهای عرضی باید حد اقل  -ث 

 ، الزامی است.باشد نیاز 3-4-7-20-9در صورتیکه بر اساس بند اجزاء مرزی ویژه،  پیش بینی  -ج 

آرماتورهای افقیباید  باال و پائین دیوار پایه مجاور در قطعات ،در دیوار پایه های واقع در لبه خارجی دیوارها 20-8-6-2

.(3-20-9)شکل  پیش بینی شوداین قطعات برای انتقال برش از دیوار پایه به 

مورد نیاز در قطعات دیواردر باال وپایین دیوار پایه های میلگردهای افقی 3-20-9شکل 

 واقع در لبه های خارجی دیوار سازه ای

جهت نیروهای زلزلهجهت نیروهای زلزله

لبه دیوار
 برای پایه دیوار

برای پایه دیوار

برای پایه دیوار

میلگردهای افقی 

خواهىمورد نیاز نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير



 جلددوم - ایران بتن نامه آئین                                                                            ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

192 
 

 در دیوارها واریز درزهای 9-20-7-7

 

حالت  در شده گفته زبریآنها  تماس حوسط بوده و  6-5-22-9 بند مطابق باید دیوارها در واریز درزهای 9-20-7-7-1

 باشند.  دارا را  1-8-9 جدول )ب(

 ناپیوستهدیوارهای  9-20-7-8

  7-3-3-6-20-9باید مطابق بند می قرار دارند  ناپیوستهستون هائی که در زیر دیوارهای  آرماتورگذاری 9-20-7-8-1

 اشد.

 برش  در دیوارهای سازه ای ضوابط طراحی 9-20-7-9

 

ناشی  جانبی و قائم ضریب دار بارهای اثر زیر سازه تحلیل از 𝑉𝑢 طرح  برشی دیوارهای سازه ای نیروی در 9-20-7-9-1

 .آورده می شود دست به بارهااین وبا توجه به تر کیبات  زلزله از

 

 شود: در نظر گرفتهبیشتر  18-20-9رابطه مقدار نباید از   𝑉𝑛ر  مقطع دیوا نهایی برشی مقاومت 9-20-7-9-2

 

       (9-20-18)                                                            𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣(𝛼𝑐𝜆√𝑓𝑐
′ + 𝜌𝑡𝑓𝑦)  

                                                            

  شود:می محاسبه بند این )الف( تا )پ( مطابق که است ضریبی 𝛼𝑐 رابطه این در

 نسبت آنها در که هاییدیوار در  -الف
ℎ𝑤

𝑙𝑤
𝛼𝑐، است 2 مساوی یا بزرگتر  = 0.17 

  نسبت آنها در که دیوارهایی در  -ب
ℎ𝑤

𝑙𝑤
𝛼𝑐است،  5/1مساوی  یا کوچکتر  = 0.25 

 نسبت آنها در کهیی دیوار در  -پ
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 .شودمی تعیین فوق اعداد بین خطی یابیدرون با αcاست، ضریب  2و  5/1بین  

 

یک   افقی یا قائم قطعات در 2-9-7-20-9، بر اساس بند 𝑉𝑛، مقطع نهایی برشی مقاومت تعیین در 9-20-7-9-3

  مقدار بیشترین برای باید 𝛼𝑐ضریب  مقدار ،دیوار
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 .شود منظور نظر مورد قطعه و دیوار کل برای 

 

 که صورتی در .شوند توزیع هم بر عمود جهت دو در دیوار صفحه در باید هادیوار در برشی میلگردهای 9-20-7-9-4

 مقدار
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 افقی میلگرد مقدار نظیر برایاز کمتر نباید، 𝜌𝑙، به مقطع بتنی قائم میلگرد سطح مقطع نسبت باشد، 2 از کمتر 

  .شوند گرفته نظر در ، 𝜌𝑡، برشی

 

-می تحمل را مشترکی جانبی نیروی وبوده قائم  یدیوار قطعه تعدادی از متشکل که دیوارهایی در 9-20-7-9-5

0.66𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐از  بیشتر نبایددر کل   𝑉𝑛،کنند
0.83𝐴𝑐𝑤√𝑓𝑐 از بیشتر نبایدبه تنهایی  قطعات ازیک هر و در ′

 منظور ′
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مقطع ، سطح 𝐴𝑐𝑤 ی، ودیوار طعاطول مقمجموع  و  به عرض ضخامت جان محدود کل بتن مقطع سطح 𝐴𝑐𝑣گردد. 

  .میباشد یدیوارقطعه هر

از  بیشتر بایدن  𝑉𝑛 همبسته دیوارهای در هم بند تیرهای و دیوارها، افقی قطعات در نهایی برش مقاومت 9-20-7-9-6

0.83𝐴𝑐𝑤√𝑓𝑐
.است ویا تیرهم بنددیوار افقی قطعه بتن یک مقطع سطح ،𝐴𝑐𝑤 شود. گرفته نظر در ′

ضوابط طراحی دیوارهای سازه ای در خمش و بار محوری 9-20-7-10

دیوارهای سازه ای و اجزایی از آنها که تحت اثر هم زمان بارهای محوری و خمش قرار دارند باید مطابق 9-20-7-10-1

بال دیوار، عرض موثر بتن و آرماتورهای طولی که به نحو مناسبی مهار شده اند و در  تاثیرطراحی شوند.  3-8-9 بند ضوابط

 گردند.منظوردر محاسبات باید  بازشوها، اثر نینچو هم اجزاء لبه، ویا جان دیوار قرار دارند،

)شكل پذیری متوسط و زیاد( دیافراگم ها و خرپاها  9-20-8

خرپاهایی  و نیز دیافراگم ها وجمع کننده ها در طراحی باید 14-9فصل ضوابط عالوه بر ، 8-20-9ضوابط بند 9-20-8-1

 .رعایت شودهستند با شکل پذیری متوسط یا زیاد سیستم مقاوم در برابر زلزله که جزئی از

های طراحیتالش  9-20-8-2

مبحث زلزله برای طراحی دیافراگم ها و ترکیبات نیروها را باید با استفاده از ضوابط ناشی از هایتالش  9-20-8-2-1

بدست آورد.مقررات ملی ساختمان ششم 

نیروهای زلزله انتقالمسیر  9-20-8-3

را به اجزاء جمع کننده وارده دیافراگم ها و اتصاالت آنها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند نیروهای 9-20-8-3-1

و اجزاء قائم سیستم مقاوم در برابر زلزله منتقل نمایند.

ای برشیبرای انتقال نیروه از آن ها اجزائی از دیافراگم که عمدتا تحت اثر نیروهای محوری قرار داشته و 9-20-8-3-2

4-7-8-20-9باید الزامات بندهای  ،استفاده میشوند ی دیافراگملنگرهای خمشی اطراف بازشوها و یا سایر ناپیوستگیها ویا

نمایند. اقناعبرای جمع کننده ها را   5-7-8-20-9و 

مرکب در جا ریخته شده  دال رویهبا  دیافراگم های 9-20-8-4

باریخته شده و  پیش ساخته کف یا سقفاز دالهای مرکبی که در آنها دال بتنی درجا برروی قطعات   9-20-8-4-1

دیافراگم سازه ای میتوان به عنوان  شده باشد، و مضرس  بدون شیره بتن بوده دارای سطح تماس تمیز ،مسلحشرط آنکه 

 استفاده نمود.

غیر مرکب در جا ریخته شدهدال رویه با  دیافراگم های 9-20-8-5

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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ریخته  از دالهای بتنی غیر مرکبی که در آنها دال بتنی درجا برروی قطعات پیش ساخته کف یا سقف   9-20-8-5-1

 نمود مشروط بر آنکه دال استفاده شده و دارای سطح تماس غیر پیوسته با آنها هستند میتوان به عنوان دیافراگم سازه ای

 ودارای جزئیات مناسب باشد.شده  طراحیزلزله ناشی از های به تنهائی برای نیرو در جا ریخته شده

 حد اقل ضخامت دیافراگم ها 9-20-8-6

میلیمتر و حد اقل ضخامت  50بطور یکپارچه ساخته می شوند دیافراگم هایی که حد اقل ضخامت  9-20-8-6-1

 میلیمتر می باشد. 65ندارند دیافراگم هایی بر روی قطعات پیش ساخته ریخته می شوند و عملکرد مرکب با آنها 

 آرماتورها 9-20-8-7

 این. فاصله مرکز تعیین شود 4-19-9 دیافراگم ها باید بر اساس ضوابط بند درنسبت آرماتور حد اقل  9-20-8-7-1

به سیمی جوش شده میلیمتر بیشتر باشد. در مواردی که از شبکه های  350در هر جهت نباید از از یکدیگر آرماتورها 

فاصله  ،که بر روی قطعات پیش ساخته کف و بام ریخته شده است استفاده میشود بتنیدر دال آرماتور توزیع شده عنوان 

میلیمتر کمتر باشد. آرماتورهائی که برای تامین  250گر نباید از سیمهای موازی با درزهای قطعات پیش ساخته از یکدی

 وده و بصورت یکنواخت در عرض صفحه برش توزیع گردند.مقاومت برشی استفاده میشوند باید پیوسته ب

آرماتورهائی که برای مقاومت در برابر نیروهای اجزاء جمع کننده، برش، یا کشش  درها و مهار ها وصله 9-20-8-7-2

  طراحی شوند.ناشی از خمش استفاده میشوند باید برای تامین تنش حد تسلیم در کشش 

در مواردی که از وصله های مکانیکی برای انتقال نیرو بین دیافراگم و اجزاء قائم سیستم مقاوم در برابر  9-20-8-7-3

 باشند. 6-2-2-6-20-9در بند  2 گروهزلزله استفاده میشود، وصله ها باید از 

0.2𝑓𝑐تنش فشاری در هر مقطع بیشتر از  در مواردی کهدر اجزاء جمع کننده،  9-20-8-7-4
باید از آرماتورهای باشد  ′

-20-9استفاده شود ، و محدودیت بند  3-3-3-6-20-9)الف( الی )ث( و 2-3-3-6-20-9عرضی مطابق ضوابط بندهای 

مطابق موارد )الف( و  . مقدار آرماتور عرضی بایدتغییر یابدیک سوم بعد کوچکتر جزء جمع کننده به )الف( باید 6-3-3-3

0.15𝑓𝑐طعی که تنش فشاری از اآرماتورهای عرضی در مقنیازی به همچنین  باشد.  بنداین )ب( 
 است نمی باشد.کمتر  ′

تشدید یافته به منظور تامین اضافه مقاومت اجزاء قائم سیستم مقاوم در برابر زلزله  طراحی که از نیروهای مواردیدر 

0.2𝑓𝑐مقادیر باید استفاده شده باشد
0.15𝑓𝑐و  ′

0.5𝑓𝑐به به ترتیب را   ′
0.4𝑓𝑐و  ′

 افزایش داد. ′

  

𝐴𝑠ℎ ، نسبت  دورگیر با خطوط مستقیمدر صورت استفاده از   -الف 𝑠𝑏𝑐⁄   0.09برابر با
𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
 است. 

                  باید بیشترین مقدار  𝜌𝑠، نسبت دورگیرهای دایروی در صورت استفاده از دور پیچ ها یا  -ب

0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
0.12و یا   

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
 باشد.  

ى نظر خواهى
ط برا
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 صورتیکی از دو  مطابق هابایدمهارجزئیات آرماتورهای طولی اجزاء جمع کننده در نواحی وصله ها و  9-20-8-7-5

  باشد: )الف( و )ب(

میلیمتر، و پوشش  38برابر قطر آرماتورهای طولی ولی نه کمتر از  3حد اقل برابر با میلگردهافاصله مرکز تا مرکز   -الف

 باشد.میلیمتر 50برابر قطر آرماتورهای طولی، ولی نه کمتر از  5/2 حد اقل خالص آرماتور برابر با

𝑓𝑐√0.062حداقل برابر با بزرگترین دو مقدار  𝐴𝑣سطح مقطع آرماتورهای عرضی،   -ب
′ (

𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦𝑡
 و  (

0.35𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦𝑡
 ،باشد 

 باشد. بیشتر 4-7-8-20-9بند  از  که مقدار بدست آمدهمگر آن

 مقاومت خمشی 9-20-8-8

اثرات بازشوها نیز منظور  بوده و 14-9 طراحی دیافراگم ها واجزاء آنها برای خمش باید مطابق فصل  9-20-8-8-1

 گردد.

 مقاومت برشی 9-20-8-9

 بیشتر باشد: (19-20-9)نباید از مقدار بدست آمده از رابطه  𝑉𝑛 در طراحی دیافراگم ها برای برش مقدار 9-20-8-9-1

           (9-20-19 )                                                                 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣(0.17𝜆√𝑓𝑐
′ + 𝜌𝑡𝑓𝑦)                                   

با منظور  باید 𝐴𝑐𝑣کف یا سقف تشکیل شده اند که از دالهای رویه بر روی قطعات پیش ساخته  بتنیهای  در دیافراگم

مرکب، و ضخامت مجموع دال درجا ریخته شده و قطعات پیش غیر برای دیافراگمهای  ،به تنهائی رویه نمودن ضخامت دال

کوچکترین باید از  𝑉𝑛مرکب، برای محاسبه  با دال رویه محاسبه گردد. در دیافراگمهای ،برای دیافراگمهای مرکب ،ساخته

𝑓𝑐مقدار 
 برای بتن رویه و قطعه پیش ساخته استفاده شود. ′

9-20-8-9-2 𝑉𝑛  0.66در دیافراگم ها نباید از𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐
 بیشتر باشد. ′

مرکب ویا غیر  ریخته شده با دال رویه در جادرزهای بین قطعات پیش ساخته در دیافراگمهای  باالیدر  9-20-8-9-3

 بیشتر باشد: (20-20-9بدست آمده از رابطه )نباید از مقدار  𝑉𝑛مرکب، 

          (9-20-20 )                                                                                    𝑉𝑛 = 𝐴𝑣𝑓𝑓𝑦𝜇                                 

در داخل دال رویه؛ شامل آرماتورهای توزیع شده و نیز آرماتورهای  اصطکاکی-سطح کل آرماتور برش 𝐴𝑣𝑓در رابطه فوق 

. می باشد 2-3-9 از بند 1.0λبرابر   𝜇و ضریب اصطکاک  ،بوده ،در امتداد عمود بر درزهای قطعات پیش ساخته لبه

باید بصورت یکنواخت در امتداد طول صفحه برشی توزیع شده باشد. سطح آرماتورهای توزیع شده در  𝐴𝑣𝑓حداقل نصف 

 را ارضاء نماید. 3-4-19-9بند  دال رویه در هر امتداد باید ضوابط
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،یر مرکبمرکب ویا غ قطعات پیش ساخته در دیافراگمهای بادال رویه در جا ریخته درزهای بین باالیدر  9-20-8-9-4

𝑉𝑛 که در آن  3-2-8-8-9 بند نباید از محدودیتهای𝐴𝑐 به تنهائی منظور شده است رویه بر اساس ضخامت بتن دال، 

 تجاوز نماید.

در دیافراگم ها واریزدرزهای  9-20-8-10

سطوح زبری و  در نظر گرفته شده 6-5-22-9بنددر دیافراگمها باید مطابق مشخصات  واریزدرزهای  9-20-8-10-1

 باشد. 1-8-9 آنها باید مطابق شرائط حالت  )ب( در جدول تماس

خرپاهای سازه ای 9-20-8-11

0.2𝑓𝑐 که در مقطع یک عضو تنش فشاری از  خرپاهای سازه ای در مواردیدر  9-20-8-11-1
کند باید در تمام تجاوز ′

و  8-3-3-6-20-9و 3-3-3-6-20-9و 2-3-3-6-20-9عضو از آرماتورهای عرضی مطابق ضوابط بندهای  آن طول

 : شود همچنین موارد )الف( یا )ب( در این بند استفاده

𝐴𝑠ℎ ، نسبت دورگیرهای با خطوط مستقیمدر صورت استفاده از   -الف 𝑠𝑏𝑐⁄ مقدار دو باید برابر با بیشترین

0.3 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
و   

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
باشد. 0.09  

 مقدار دو باید برابر با بیشترین  𝜌𝑠، نسبت دورگیرهای دایرویدر صورت استفاده از دورپیچ ها یا   -ب

0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
0.12و  

𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
باشد. 

،سلیمای تنش کششی حد تباید برو نیز وصله های آنها کلیه مهارها در آرماتورهای پیوسته اعضاء خرپاها  9-20-8-11-2

fy، طراحی شوند.

ها شالوده  9-20-9

های با ضوابط این بند به شالوده هایی اختصاص دارد که باید نیروهای ایجاد شده در اثر زلزله در سازه 9-20-9-1-1

را تحمل کنند ویا آن ها را بین سیستم مقاوم سازه و زمین منتقل نمایند. شکل پذیری متوسط یا زیاد

را در این بند شمع ها، پایه ها، شالوده های صندوقه ای و دالهای متکی به زمینطراحی ضوابط مربوط به  9-20-9-1-2

باید به همراه سایر ضوابط ویژه طراحی این اجزاء منظور نمود. 

اسراسری، و سرشمع ه تكی، نواری، شالوده های 9-20-9-2

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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داخل درباید  تحمل میکنند، نیروهای ایجاد شده در اثر زلزله راآرماتورهای طولی ستونها و دیوارهائی که  9-20-9-2-1

آنها به در فصل مشترک  بتوانندباشند که  مهار شده گونه ای، ویا سرشمع ها به سراسری های تکی، نواری، پی، شالوده

 .برسندتسلیم  تنش کششی حد

 1-2-9-20-9طراحی شده اند باید ضوابط بند  به شالوده (صلبگیردار )اتصال  درستونهائی که برای 9-20-9-2-2

خمش باید دارای تحمل شده برای  تعبیه، انتهای آرماتورهای طولی دار قالب مهاری به ، و در صورت نیازدهرعایت ش

 باشند. شالودهدر نزدیک قسمت تحتانی  رو بطرف مرکز ستوندرجه  90قالبهای با خم 

 شالوده از نصف ضخامت شالودهویژه که فاصله لبه آنها از لبه  سازه ای در ستونها و یا اجزاء لبه دیوارهای 9-20-9-2-3

در قسمت فوقانی  4-3-3-6-20-9الی  2-3-3-6-20-9کمتر است باید از آرماتورهای عرضی مطابق ضوابط بندهای 

آرماتورهای طولی ستون و یا جزء لبه دیوار  به اندازه طول مهاری شالوده از روی استفاده شود. این آرماتورها باید شالوده

 ادامه یابند. شالوده محاسبه شده است، در درون 𝑓𝑦که برای تنش  ،برشی ویژه

ویژه ایجاد برکنش می نماید، باید  سازه ای در مواردی که اثرات زلزله در ستونها و یا اجزاء لبه دیوارهای 9-20-9-2-4

مقدار  ، بکاربرده شوند.آرماتورهای خمشی که برای بارهای ضریب دار محاسبه شده اند در قسمت فوقانی شالوده، یا سرشمع

 شود. در نظر گرفته 1-5-11-9یا  1-6-9-9بند کمتر از مقادیر  این آرماتورها نباید

استفاده از بتن غیر بتن آرمه باشند. از نوع های سازه های با شکل پذیری متوسط وزیاد باید  شالوده های 9-20-9-2-5

 معتبرآیین نامه های مطابق ضوابط  در صورتی مجاز است که طراحی آنها سا زه های با شکل پذیری کم، شالودهمسلح در

  بین المللی باشد.

 متكی به زمین و دالهای )کالف ها( در تراز پیتیرهای  9-20-9-3

 ها یا سرشمع ها عمل میکنند باید از آرماتورهای طولی شالودهافقی بین  صورت کالفکه به  ییدر تیرها 9-20-9-3-1

این  غیر پیوسته محل هایدر فرا تر از آنها مهار شده اند، استفاده نمود. یا و  شالودهبه  ستونهااتکا ء محل در پیوسته که

 د.نمهار شو شالودهداخل سر شمع ویا  آرماتور ها باید در

که به  ی مجاوریتونهاآزاد بین س فاصله  در صد 5کمتر از باید ن ،تیرهای کالفکوچکترین بعد مقطع در  9-20-9-3-2

با فاصله دورگیرهای شود. در طول تیر باید  در نظر گرفتهمیلیمتر  450یکدیگر وصل شده اند، و بزرگتر از وسیله کالف به 

 .بکار برده شودمیلیمتر،   300از نصف کوچکترین بعد مقطع و  کمتر

و تحت اثر خمش ستونهائی که جزء و تیرهائی که جزئی از یک شالوده گسترده بوده  کالفتیرهای در 9-20-9-3-3

 .رعایت شود 2-6-20-9باید ضوابط بند  قرار میگیرند، ،زلزله میباشند باربرسیستم مقاوم 

ستونها ویا دیوارها ئی که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله  متکی به زمین که نیروهای زلزلهی دالها 9-20-9-3-4

شوند. درنقشه های سازه ای باید به  طراحی 8-20-9دیافراگم ها وبر اساس ضوابط بند  مانندهستند را تحمل میکنند باید 
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منظور شده یک دیافراگم سازه ای بوده و جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله وضوح ذکر شود که دال متکی به زمین 

 .است

 شالوده های صندوقه ایشمع ها، پایه ها، و  9-20-9-4

شمع ها، پایه ها، و شالوده های صندوقه ای که بارهای کششی را تحمل مینمایند باید دارای آرماتورهای  9-20-9-4-1

طولی باید به گونه ای باشد که بتواند  هایباشند. جزئیات آرماتور ،در طولی که نیروهای کششی وجود دارد ،پیوستهطولی 

 سرشمع متکی هستند منتقل نماید. رروینیروهای کششی در داخل سرشمع رابه اجزائی که ب

گسترده و شمع پیش در مواردی که نیروهای کششی ایجاد شده در اثر زلزله بین سرشمع ویا شالوده  9-20-9-4-2

کاشت آرماتور  سیستمساخته از طریق کاشتن آرماتوردر قسمت فوقانی شمع منتقل میشود، باید اطمینان حاصل شود که 

 .داردبرابر کشش تسلیم در آرماتور را  25/1 توانایی تحمل

-20-9ق ضوابط بندهای شمع ها، پایه ها، و شالوده های صندوقه ای باید دارای آرماتورهای عرضی مطاب 9-20-9-4-3

 9-20-9و  4-20-9و بدون منظور نمودن الزامات روابط  4-3-3-6-20-9و  3-3-3-6-20-9)الف( الی )ث(،6-3-3-2

 :باشند زیر )الف( و )ب( نواحی مشخص شده در در

میلیمتر زیر تراز تحتانی سر  1800عضو برای حد اقل پنج برابر بعد مقطع عضو، و حد اقل  قسمت فوقانیدر  -الف

 شمع

و یا در هوا و یا  ایجاد تکیه گاه جانبی برای شمع را ندارند تواناییدر قسمت هائی از شمع ها که در خاک هائی که  -ب

 شده است. مشخصدر قسمت )الف(  ، در تمام طول بدون تکیه گاه جانبی بعالوه طولی کهآب قرار دارند

باید با منظور  نیاز است آرماتورهای عرضی ناحیه ای که در آن به برای شمع های کوبیدنی پیش ساخته طول 9-20-9-4-4

 نوک شمع ها تعیین گردد.ترازنمودن تغییرات احتمالی 

با  کهساختمانهای یک و دو طبقه برای تحمل بارکه  در شمع ها، پایه ها، و شالوده های صندوقه ای 9-20-9-4-5

 برای آرماتورهای عرضی 4-4-9-20-9و  3-4-9-20-9رعایت بندهای  میشوند ساختهفلزی  وادارهایبا  دیوارهای باربر

 نمی باشد. الزامی

که باید برای کل مقاومت فشاری این شمع ها  استفاده میشوند مایلشمع های  درسرشمع هائی که  9-20-9-4-6

در آن قسمت ازطول شمع ها که در باید کوبیدنیبصورت ستون کوتاه عمل میکنند محاسبه شوند. اثرات الغری شمع های 

 منظور شود.و یا در هوا و یا آب قرار می گیرند ندارد  رابرای شمع  تکیه گاه جانبی توانایی ایجادخاکی که 

  شوندنمی منظور زلزله دربرابر جزیی از سیستم مقاوم که سازه از اعضایی  9-20-10
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در سازه های با شکل پذیری زیاد یا متوسط می توان در صورت لزوم برخی از اعضاء سازه ای )تیرها، ستون ها  9-20-10-1

و دیوار پایه ها( را به عنوان جزئی از سیستم باربر جانبی منظور ننمود. در چنین حالتی باید از سختی و مقاومت این اعضاء 

که بتوانند به نحو مناسبی  باید طوری طراحی شوندو اتصاالت آنها اعضاء ، لیکن این شوددر برابر بارهای جانبی صرفنظر 

بارهای قائم وارده بر آنها را تحت اثر تغییر مکان های جانبی ایجاد شده به واسطه بحرانی ترین اثر زلزله تحمل نمایند. در 

𝑃)این اعضاء باید اثرات ثانویه  −  حی این اعضاء را مشخص می کند.ضوابط طرا 11-20-9نیز منظور گردند. بند   (∆

 

 نیروهای طراحی 9-20-10-2

 

 ،قائمبارهای  اتترکیببرای باید  شوندنمی گرفته کار به زلزله نیروهای تحمل برای که سازهاز اعضایی 9-20-10-2-1

(1.2D+1.0L+0.2S)  0.9وD هم زمان با تغییر مکان های جانبی طرحو   ،هستند، هرکدام که بحرانی تر ،𝛿𝑢 ، 

 کیلو نیوتن 5باستثناء مکان هائی که محل اجتماع عموم بوده ویا در آنها بار زنده بیشتر از ضریب بار زنده را، طراحی شوند. 

 منظور نمود. 5/0می توان برابر با بر متر مربع است، 

 

 درجا ریخته اتصاالت تیر به ستون وتیرها، ستونها،  9-20-10-3

 

تغییر در آنها وقتی تحت تاثیر و برش ایجاد شده خمشی مقدار لنگر  بر اساس باید طراحی تیرها و ستونها 9-20-10-3-1

 اثرات در صورتی که ، انجام شود.3-3-10-20-9یا  و 2-3-10-20-9مطابق بندهای  قرار گیرند، ، 𝛿𝑢 طرح،جانبی مکان 

𝛿𝑢  ،گردد. اقناع 3-3-10-20-9ضوابط بند باید در محاسبات بصورت مستقیم منظور نگردد 

  

 مقاومو نیروی برشی  خمشی لنگر از کمتر قابعضو در شده ایجاد ونیروی برشی خمشی لنگر چنانچه 9-20-10-3-2

 و )پ( در زیر باید رعایت شوند: )ب(، موارد )الف(، .،باشد آن

 

شوند. در سرتاسر طول تیر  در نظر گرفته 1-2-2-6-20-9ضوابط بند بر طبق باید در تیرها آرماتورهای طولی  -الف

استفاده شود. در صورتی که نیروی محوری ضریب دار در تیر از  0.5dباید از آرماتورهای عرضی به فاصله حداکثر 

0.10𝐴𝑔𝑓𝑐
بر اساس  𝑠0که به فاصله  2-3-3-6-20-9مطابق بند  دورگیرهائیاید، آرماتور عرضی باید از تجاوز نم  ′

 استفاده شود.  ،قرار داده میشوند زیردر ، مربوط به ستونها )ب(

 در نظر گرفته 4-6-20-9و  ،2-3-3-6-20-9، 1-2-3-6-20-9بندهای ضوابط  آرماتورها باید بر طبقدرستونها  -ب

شش برابر قطر کوچکترین میلگرد محصور  ، 𝑠0 نباید ازها از یکدیگر در تمام طول ستون  دورگیرحد اکثر فاصله شوند. 

 باشد.بیشتر میلیمتر  150یا  و ، شده

باید ضوابط تجاوز میکند  0.35𝑃0در ستونهائی که نیروهای محوری ضریب دار در اثر بارهای قائم در آنها از  -پ

برابر با باید حد اقل رعایت شوند. مقدار آرماتورهای عرضی در این ستونها  در بند حاضر)ب( و  8-3-3-6-20-9بندهای 

 𝑠0بدست می آید بوده و فاصله آنها از یکدیگر در تمام طول ستون نباید از  4-3-3-6-20-9نصف مقداری که از بند 

 تجاوز نماید.
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باشد ویا در صورتی  𝑉𝑛∅ یا 𝑀𝑛∅از  بیشتر قاب  عضو در شده ایجاد ونیروی برشی خمشی لنگر چنانچه  20-11-3-3

 این بند)الف( الی )ت(  ضوابطباید محاسبه نشده باشند،  1-2-10-20-9مطابق بند  مقادیر لنگر خمشی یا برش هاکه 

 رعایت شوند:

وصله های مکانیکی و جوشی و  2-5-2-20-9و 1-5-2-20-9ضوابط بندهای  طابقمشخصات مصالح، باید م  -الف

 باشد.برای قابهای ویژه   9-2-2-6-20-9الی   6-2-2-6-20-9بندهایباید مطابق ضوابط 

 رعایت شوند. 1-4-6-20-9الف( و )2-3-10-20-9بندهای  ضوابط درتیرها باید  -ب

 رعایت شوند. 2-4-6-20-9و 3-3-6-20-9 و 2-3-6-20-9بندهای  ضوابط در ستونها باید -پ

.رعایت شود 1-3-6-6-20-9بند  ظوابطاتصاالت تیر به ستون باید  در -ت

اتصاالت دال به ستون 9-20-10-4

1-2-5-8-9 که در بند به ستون باید در کلیه مقاطع بحرانی  بدون تیر  طرفه  دو  دالهای اتصاالت   در 9-20-10-4-1

تعریف شده اند، در صورتی که
∆𝑥

ℎ𝑠𝑥
≥ 0.35 −

1

20
(

𝑉𝑢𝑔

𝜑𝑉𝑐
-7-10-9بندهای  باشد، از آرماتورهای برشی مطابق ضوابط(

𝑣𝑠طع بحرانی باید حد اقل برابر با رد نیاز دال در مقآرماتورهای برشی مو د.شواستفاده   5-7-10-9 و 4 ≥ 0.29√𝑓𝑐
′

برابر ضخامت دال از بر تکیه گاه مجاور مقطع بحرانی در دال ادامه یابد. در صورتی که  4بوده و باندازه 
∆𝑥

ℎ𝑠𝑥
≤ 0.005 

باشد. اشد نیازی به تامین آرماتور برشی دال مطابق این بند نمیب

) مقداردر روابط فوق 
∆𝑥

ℎ𝑠𝑥
تنش  𝑣𝑐 ،مورد نظر اتصال دال به ستونبرای طبقات مجاور تحتانی و فوقانی بیشترین مقدار  (

در اثر  دال، تنش برشی ضریب دار در مقطع بحرانی  برای عملکرد دو طرفه 𝑣𝑢𝑔  ، و3-5-8-9 بر اساس بندبرشی بتن 

د.نباش می ،بارهای قائم وبدون انتقال لنگر

دیوارپایه ها 9-20-10-5

طبق ضوابط مبحث ششم مقررات که  مواردیدررعایت شود.  6-7-20-9د بنضوابط باید در دیوار پایه ها  9-20-10-5-1

 Ω0توان نیروی برشی طراحی را  ی ، مشودسیستم باربر جانبی منظور باید در طراحی اثرات اضافه مقاومت  ملی ساختمان

.منظور نمود ، 𝛿𝑢 ،برش ایجاد شده در دیوار پایه در اثر تغییر مکان طرح بر برا

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 آرماتورگذاری جزئیات  9-21

 گستره 9-21-1

 :است زير موارد شامل و داشته اختصاص یآرماتورگذار اتیجزئ به فصل اين ضوابط 9-21-1-1

 .میلگردها حداقل هفاصل -الف

 .سنجاق و ای لرزه یهاقالب استاندارد، یهاقالب -ب

 و آجدار یجوش یمیس آرماتور شبکه و سردار آجدار یلگردهایم آجدار، یهامیس آجدار، یلگردهایم يیرایگ طول -پ

 .ساده

 آرماتور شبکه و سردار آجدار یلگردهایم آجدار، یهامیس آجدار، یلگردهایم نیب روین انتقال یبرا یپوشش وصله -ت

 .آجدار یلگردهایم نیب روین انتقال یبرا یجوش و یمکانیک وصله، ساده و آجدار یجوش یمیس

 .میلگردها گروه-ث

  .یعرض یآرماتورها -ج

زير اثر  کهرا  يیلگردهایم و قرار دارند یکیاستات بارزير اثر  عمده بطور که است يیلگردهایم شامل فصل نيا ضوابط 9-21-1-2

 وصله و مهار یبرا یاضاف ضوابط. گیرد، در بر نمیدارند قرار ایضربه بار يا باال تکرار با برگشتی و رفت بار ،یدينامیک بار

 . است شده ارائه 20-9 فصل دربايد رعايت شوند،  اديز و متوسط یريپذ شکلمیلگردهايی که در اعضای با 

 

 هاقالب و حداقل یهافاصله 9-21-2

 میلگردها حداقل فاصله 9-21-2-1

 باشد زير مقادير از هیچیک از کمتر نبايد افقی سفره يک در واقع موازی میلگردهای آزاد فاصله 9-21-2-1-1

 میلیمتر 25 -الف

 میلگرد نيبزرگتر قطر-ب

 دانه سنگ بزرگترين یاسم قطر برابر 33/1 -پ

 اليه میلگردهای باالی در ما یمستق بايد فوقانی اليه میلگردهای افقی، سفره چند در واقع موازی میلگردهای در 9-21-2-1-2

 . باشد میلیمتر 25 از کمتر نبايد اليه دو بین آزاد فاصله و گرفته قرار تحتانی
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 هیچیک از کمتر نبايد ديوارها، مرزی اجزا و ها،بست ها،هيپا ستون ها،ستون در طولی یمیلگردها بین آزاد فاصله 9-21-2-1-3

 باشد زير مقادير از

 میلیمتر 40 -الف

 میلگرد نيبزرگتر قطر برابر 5/1 -ب

 دانه سنگ بزرگترين یاسم قطر برابر 33/1 -پ

 

  سنجاق و ایلرزه یهاقالب استاندارد، یهاقالب  9-21-2-2

در نظر  1-21-9 جدول الزامات بقامط ديبا کشش در آجدار یطول هایمیلگرد مهار برای استاندارد یهاقالب 9-21-2-2-1

 . گرفته شوند

 .آجدار در کشش هایاستاندارد برای مهار میلگردقالب   1-21-9جدول 

 قطر میلگرد نوع قالب
(mm) 

 حداقل قطر داخلي خم 
(mm) 

 طول مستقیم پس از خم

extl 

 شکل

 

 درجه 90قالب 

  bd6 25تا  10

bd12 

 

 bd8 34تا  28

 bd10 55تا  36

 

 درجه 180قالب 

  bd6 25تا  10
bd4  میلیمتر 65و ، 

 بزرگتر استهر کدام 

 

 bd8 34تا  28

 bd10 55تا  36

 

 قالب. در نظر گرفته شوند 2-21-9 جدول الزامات بقامط ديبا یعرض یمیلگردها مهار برای استاندارد یهاقالب 9-21-2-2-2

 . باشد یطول لگردیم رندهیگ بر در ديبا

 .يعرض یلگردهایم مهار یبرا استاندارد قالب  2-21-9 جدول

 قطر میلگرد قالبنوع 
(mm) 

 حداقل قطر داخلي خم 
(mm) 

 طول مستقیم پس از خم

extl 

 شکل

 ، میلیمتر 75و  bd4 bd6 16تا  10 درجه 90قالب 

 هر کدام بزرگتر است

 
 bd6 bd12 25تا  18

 ، میلیمتر 75و  bd4 bd6 16تا  10 درجه 135قالب 

 هر کدام بزرگتر است

 

 bd6 25تا  18

 ، میلیمتر 65و  bd4 bd4 16تا  10 درجه 180قالب 

 هر کدام بزرگتر است

  

 bd6 25تا  18 

  

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



 جلددوم -ان ئین نامه بتن ایرآ                                                                          جزئیات آرماتورگذاری

 

204 

 

باشد. طول قسمت مستقیم شامل يک خم به سمت داخل و يک قسمت مستقیم می کشش در استاندارد قالب 9-21-2-2-3

توان در ولی اين افزايش را نمی ،گرفتدر نظر  2-21-9و  1-21-9های توان بیشتر از مقدار مشخص شده در جدولقالب را می

  محاسبه ظرفیت مهار قالب منظور داشت.

 فيتعر مطابق بايد سنجاق و دورگیر خاموت، تنگ، شامل یعرض لگردیم مهار برای استفاده مورد ایلرزه قالب 9-21-2-2-4

 . باشد 20-9 فصل

 چهار از کمتر دينبا رود،یم کار به تنگ اي خاموت عنوان به که یجوش یمیس آرماتور خم یداخل قطر حداقل 9-21-2-2-5

 کمتر یداخل قطر با یهاخم. باشد هامیس ريسا یبرا میس قطر برابر دو و متریلیم 6 از شیب قطر با یهامیس یبرا میس قطر برابر

 .   گیرند قرار یجوش اتصال از میس قطر برابر چهار از کمتر یافاصله در دينبا م،یس قطر برابر هشت از

 کنند تامین را زير شرايط بايد سنجاق 9-21-2-2-6

 باشد کپارچهي بايد سنجاق -الف

 باشد درجه 90 حداقل زاويه با قالب دارای بايد آن ديگر انتهای و بوده ایلرزه قالب دارای بايد سنجاق انتهای يک -ب

 باشد مقطع پیرامونی طولی میلگرد رندهیبرگ در بايد قالب -پ

 مقابل وجوه در انیم در کي بطور ديبا رند،یگیم بر در را یطول لگردیم که توالیم دو سنجاق درجه 90 خم با انتهای -ت

 .شود نیتام 7-1-6-21-9 بند ضوابط آنکه مگر رند،یگ قرار مقطع

  یيرایگ طول 9-21-3

 کلیات 9-21-3-1

 شبکه و سردار آجدار یلگردهایم آجدار، یهامیس آجدار، یلگردهایم يیرایگ طول رندهیدربرگ بخش اين ضوابط 9-21-3-1-1

 .باشدالزم میدر بتن ها ، که برای مهار آناست ساده و آجدار یجوش یمیس آرماتور

 دو در لگردیم مهار لهیوس به ديبا مقطع هر در لگردیم یفشار و یکشش یروهاین آرمه بتن یاعضا یتمام در 9-21-3-1-2

 است ريپذ امکان ريز یروشها از یکي به میلگرد مهار. شود منتقل بتن به نظر مورد مقطع طرف

 شود.که با تامین طول گیرايی کافی حاصل می لگردیم یجانب سطح و بتن نیب یوستگیپ بر یمتک مهار -الف

 شود.میحاصل ها که با تامین طول گیرايی تعريف شده برای قالب استاندارد قالب با مهار -ب

  .سردار میلگردنظیر شود، حاصل میبرای میلگرد اتکايی گاه تکیهکه با تامین  يیاتکا فشار بر یمبتن مهار -پ

 شود.حاصل میاضافی که با تامین ابزارهای مکانیکی  یکیمکان مهار -ت

 .ديیتا مورد هایشيآزما جينتا اساس بر فوق موارد از یبیترک -ث
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 .رود بکار فشار درمیلگرد  مهار برای نبايد سردار یانتها يا قالب 9-21-3-1-3

 .نیست ∅ مقاومت کاهش ضريب اعمال به نیازی ،يیرایگ طول محاسبه در 9-21-3-1-4

 . نمايد تجاوز مگاپاسکال 3/8 از نبايد ′𝑓𝑐√ مقدار يیرایگ طول محاسبه در 9-21-3-1-5

 کشش در آجدار یهامیس و لگردهایم یيرایگ طول 9-21-3-2

توان بر طبق ضوابط اين بند يا بر اساس ضوابط ساده را می کشش در آجدار هایمیس و میلگردها يیرایگ طول 9-21-3-2-1

 گرفته ريز ريمقاد از کمتر نبايد ،dl کشش، در آجدار هایمیس و میلگردها يیرایگ طولمحاسبه نمود.  3-2-3-21-9شده بند 

  شود

 2-2-3-21-9 بند مطابق eψ و tψ ،sψ یاصالح بيضرا با ريز رابطه از شده محاسبه طول -الف

(9-21-1 ) 
𝑙𝑑 =

𝜓𝑡𝜓𝑠𝜓𝑒

𝜆 (
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
)

0.9𝑓𝑦

√𝑓𝑐
′
𝑑𝑏 

 λ، لگردهایم مرکز تا مرکز فاصله نصف يا بتن هيرو نيکترينزد تا شودمی مهار که یلگردیم مرکز فاصله bc رابطه نيا در

 شودیماست که از رابطه زير تعیین  یعرض آرماتور بيضر trK و 2-3مطابق بند ضريب بتن سبک 

(9-21-2) 
𝐾𝑡𝑟 =

40𝐴𝑡𝑟
𝑠𝑛

 

 

به علت مهار میلگرد  شدگینیمدودر طولی که پتانسیل  s فاصله در یعرض یآرماتورها کل مقطع سطح trAدر اين رابطه 

 یحت trK یبرا صفر مقدار از استفاده در طول مهار يا وصله پوششی میلگرد است. هاسیم يا میلگردها تعداد n ووجود دارد 

 نشانگر که )bd)/trK+bc نسبت 1-21-9در هر صورت در رابطه . است مجاز محصورکننده یعرض آرماتور وجود صورت در

 .شود گرفته نظر در 5/2 از شیب نبايد باشد،می یمحصورشدگ اثرات

 .متریلیم 300 -ب

 شوندمی تعیین زير بصورت کشش در آجدار هایسیم و آجدار یمیلگردها مهاری طول اصالح ضرايب 9-21-3-2-2

 در تازه بتن متریلیم 300 حداقل که یافق یلگردهایم یبرا 3/1 با برابر لگرد،یم تیموقع بيضر ،tψ اصالح بيضر -الف

 .لگردهایم ريسا یبرا 0/1 با برابر و شودمی ختهير آنها ريز

 با برابر و شتر،یب و میلیمتر 20 قطر با یهامیس و میلگردها یبرا 0/1 با برابر لگرد،یم قطر بيضر ،sψ ضريب اصالح -ب

     .میلیمتر 18 یمساو اي کمتر قطر با یسیمها و میلگردها یبرا 8/0

 برابر با: لگرد،یم اندود بيضر ،eψ ضريب اصالح -پ
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 قطر برابر سه از کمتر بتن پوشش با ،یرو و یاپوکس دوگانه اندود با يا یاپوکس اندود با هایمیلگرد یبرا 5/1 -

 .میلگرد قطر برابر شش از کمتر لگردهایم نیب آزاد فاصله اي میلگرد

 قطر برابر سه از شتریب بتن پوشش با ،یرو و یاپوکس دوگانه اندود با يا یاپوکس اندود با هایمیلگرد یبرا 2/1 -

 .میلگرد قطر برابر شش از شیب لگردهایم نیب آزاد فاصله و میلگرد

 .(زهیگالوان) یرو اندود با یلگردهایم و اندود بدون یلگردهایم یبرا 0/1 -

 تعیین نمود. 3-21-9توان از جدول را می کشش در آجدار هایمیس و میلگردهاطول گیرايی  9-21-3-2-3

 .کشش در آجدار هایمیس و میلگردها یيرایگطول   3-21-9 جدول

 قطر میلگرد یا سیم و پوشش آزاد فاصله

 میلیمتر 20بزرگتر یا مساوی  میلیمتر 20کوچکتر از 

ها در طول مهاری يا وصله حداقل برابر با قطر میلگرد فاصله آزاد میلگردها يا سیم

 ای در طول گیرايی تامین شده استنامهبوده و خاموت يا تنگ حداقل آئین

 يا

ها در طول مهاری يا وصله حداقل دو برابر قطر میلگرد فاصله آزاد میلگردها يا سیم

 بوده و پوشش روی میلگرد حداقل برابر با قطر میلگرد است 

𝜓𝑡𝜓𝑒
2.1𝜆

𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏  

𝜓𝑡𝜓𝑒
1.7𝜆

𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏  

𝜓𝑡𝜓𝑒 ساير موارد
1.4𝜆

𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏  

𝜓𝑡𝜓𝑒
1.1𝜆

𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏  

  

 کشش در استاندارد قالب با لگردیم یيرایگ طول 9-21-3-3

 از هیچیک از نبايد ،dhl میشوند، ختم استاندارد قالب به که کشش در آجدار یمیلگردها قالب با گیرايی طول 1-3-3-21-9

 باشد کمتر زير مقادير

 : 2-3-3-21-9 مطابق بند eψ و rψ ،cψ اصالح بيضرا با ريز رابطه -الف

(9-21-3) 
𝑙𝑑ℎ =

𝜓𝑒𝜓𝑐𝜓𝑟
𝜆

0.24𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏 

 .است بزرگتر کدام هر میلیمتر، 150 و میلگرد قطر برابر هشت -ب

 ضرايب. شوندیم نییتع ريز بصورت کشش در آجدار یمیلگردها قالب با گیرايی طول محاسبه اصالح ضرايب 9-21-3-3-2

rψ و cψ شودمی اعمال 3-3-3-21-9 ضوابط عضو ممتد غیر انتهای در. گرفت نظر در واحد میتوان را . 

 در محصورکننده یعرض آرماتور نیاولدر مواردی که . گرفت يک برابر شهیهم توانیم را ،rψ یمحصورشدگ بيضر -الف

 بيضر نيا ،باشد برقرار ريز طيشرا از یکيو در ضمن  باشد قالب رونیب از شونده مهار لگردیم قطر برابر دو از کمتر یافاصله

   نمود منظور 8/0 با برابر توانیم را
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 تنگها توسط ،dhl ،يیرایگ طول در که متریلیم 34 یمساو اي کمتر قطر با درجه 180 اي و 90 قالب با لگردهایم یبرا -

 محصور مهارشونده لگردیم قطر برابر سه یمساو اي کمتر فواصل باو  ،dhl ،يیرایگ طول بر عمود امتداد در يیخاموتها اي

 .(است لگردیم امتداد بر عمود یعرض آرماتور صفحه) باشند شده

 در یيخاموتها اي تنگها توسط قالب طول در که متریلیم 34 یمساو اي کمتر قطر با درجه 90 قالب با لگردهایم یبرا -

 یعرض آرماتور صفحه) باشند شده محصور مهارشونده لگردیم قطر برابر سه یمساو اي کمتر فواصل با و ،extl امتداد،

 .(است لگردیم امتداد یمواز

 عمود امتداد در پوشش) یجانب پوشش با میلیمتر، 34 یمساو اي کمتر قطر با قالبدار میلگرد یبرا ،cψ پوشش بيضر -ب

 میلیمتر 50 از بیش قالب از بعد میلگرد امتداد در پوشش با درجه 90 قالب یبرا و میلیمتر 65 از بیش( قالب صفحه بر

 .1 با برابر حاالت ريسا یبرا و 7/0 با برابر

 یلگردهایم یبرا و 2/1 با برابر یرو و یاپوکس دوگانه اندود با يا یاپوکس اندود با میلگرد یبرا ،eψ لگردیم اندود بيضر -پ

 .1 با برابر( زهیگالوان) یرو اندود با یلگردهایم و اندود بدون

 يا) فوقانی و جانبی پوشش آن در که عضو غیرممتد انتهای در استاندارد قالب با شده مهار میلگردهای برای 9-21-3-3-3

 شود لحاظ بايد زير شرايط است، میلیمتر 65 از کمتر قالب( تحتانی

 قطر برابر سه از کمتر فواصل با و میلگرد امتداد بر عمود خاموت يا تنگ توسط ،dhl گیرايی، طول در بايد قالب -الف

 .باشد لگردیم قطر برابر دو از شتریب دينبا قالب خم یرونیب بر از خاموتها اي تنگها نيا فاصله شود، محاط میلگرد

 .   شود گرفتهدر نظر  يک با برابر 1-3-3-21 براساس ،dhl محاسبه، در ،rψ یمحصورشدگ ضريب -ب

 کشش در سردار آجدار میلگرد گیرایي طول 9-21-3-4

 است مجاز زير شرايط تامین با ،کشش در میلگرد مهار برای سردارمیلگرد آجدار  بکارگیری 9-21-3-4-1

 .باشد 4-9 فصل ضوابط بر منطبق لگردهایم مشخصات -الف

 .کند تجاوز مگاپاسگال 420 از نبايد لگردیم تسلیم تنش -ب

 .نمايد تجاوز میلیمتر 34 از نبايد میلگرد قطر -پ

 باشد لگردیم مقطع سطح برابر چهار بايد حداقل ،brgA سردار، انتهای در خالص يیاتکا مقطع سطح -ت

 .باشد یوزنلحاظ  بهمعمولی بتن از نوع  با ديبا بتن -ث

 .باشد میلگرد قطر برابر دو حداقل ديبا میلگرد روی خالص پوشش -ج

 .باشد میلگرد قطر برابر چهار حداقل ديبا میلگردها بین خالص فاصله -چ
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 باشد کمتر زير مقادير از هیچیک از نبايد ،dtl کشش، در سردار آجدار یلگردهایم گیرايی طول 2-4-3-21-9

 :ريز رابطه از شده محاسبه يیرایگ طول -الف

(9-21-4) 
𝑙𝑑𝑡 = 𝜓𝑒

0.19𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏 

 

 با میلگرد یبرا ،eψ اندود، اصالح ضريبهمچنین . شوددر نظر گرفته  مگاپاسکال 40 از شیب نبايد cf مقداردر اين رابطه 

 یرو اندود با یلگردهایم و اندود بدون یلگردهایم یبرا و 2/1 با برابر یرو و یاپوکس دوگانه اندود با يا یاپوکس اندود

 . شودمی منظوريک  با برابر( زهیگالوان)

  .است بزرگتر کدام هر میلیمتر، 150 و میلگرد قطر برابر هشت -ب

 کشش در يکیمکان وسائل با شده مهار یلگردهایم گیرایي 9-21-3-5

 ساختمان بازرس دیتائ به که آجدار لگردیم یبرا yf نیتام تیقابل با یکیمکان وسائل اي ملحقات گونه هر از استفاده 1-5-3-21-9

 و یبحران مقطع نیب يیرایگ طول و یکیمکان مهار از یبیترک با میتوان را آجدار یلگردهایم يیرایگ. است مجاز باشد دهیرس

 .  نمود تامین ديیتا مورد هایشيآزما جينتا اساس بر یکیمکان وسائل يا ملحقات

 کشش در آجدار يجوش يمیس آرماتور شبکه گیرایي طول 9-21-3-6

 میس انتهای تا بحرانی مقطع محل از که ،dl کشش، در آجدار یجوش یمیس آرماتور شبکه گیرايی طول 1-6-3-21-9

     در نظر گرفته شود کمتر زير مقادير از هیچیک از نبايد میلیمتر، 16 یمساو اي کمتر قطر با هایمیس یبرا شود،می گیریاندازه

مطابق  wψو  2-2-3-21-9براساس بند  sψ و tψ ،eψ یاصالح بيضرا با ريز رابطه از شده محاسبه يیرایگ طول -الف

 2-6-3-21-9بند 

(9-21-5) 
𝑙𝑑 =

𝜓𝑡𝜓𝑒𝜓𝑠𝜓𝑤

𝜆 (
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
)

0.90𝑓𝑦

√𝑓𝑐′
𝑑𝑏 

 .میلیمتر 200 -ب

 شودمی نییتع زير صورته ب ،wψ یجوش میس اصالح بيضر 2-6-3-21-9

 یافاصله بحرانی مقطع از که ،dl گیرايی طول در متعامد میس يک حداقل با ،آجدار یجوش یمیس آرماتور شبکه برای -الف

 زير روابط از شده محاسبه مقدار نيزرگترب باشد، داشته متریلیم 50 یمساو اي شتریب

𝜓𝑤      (الف-9-21-6)   =
𝑓𝑦−240

𝑓𝑦
≤ 1.0 

𝜓𝑤         (ب-9-21-6 ) =
5𝑑𝑏

𝑠
≤ 1.0 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 . شوند مهار بايد که است يیهامیس بین فاصله s روابط نيا در

 يیگیرا طول در متعامد میس يک با يا ،dl گیرايی، طول در متعامد میس بدون آجدار یجوش یمیس آرماتور شبکه برای-ب

 . شودمی رفتهگدر نظر برابر با يک  ،یجوش میس اصالح ضريب باشد، داشته متریلیم 50 از کمتر یافاصله بحرانی مقطع از که

 در يیرایگ طول امتداد در میلیمتر 16 از بیشتر قطر با آجدار میس يا ،قطر هر با ساده میس وجود صورت در 9-21-3-6-3

 . شود نییتع 7-3-21-9 براساس بايد گیرايی طول آجدار، یجوش یمیس آرماتورهای بین

 .شود نییتع 7-3-21-9 براساس بايد( گالوانیزه) روی اندود با آجدار یجوش یمیس آرماتور شبکه  گیرايی طول 9-21-3-6-4

 کشش در ساده يجوش يمیس آرماتور شبکه گیرایي طول 9-21-3-7

 میس نيتریرونیب تا بحرانی مقطع محل از که ،dl کشش، در ساده یجوش یمیس آرماتور شبکه گیرايی طول 1-7-3-21-9

 طول در متعامد میس دوبايد حداقل . در کلیه موارد باشد کمتر زير مقادير از هیچیک از نبايد شود،می گیری اندازه متعامد

 وجود داشته باشد. يیرایگ

 :ريز رابطه از شده محاسبه يیرایگ طول -الف

(9-21-7) 𝑙𝑑𝑡 =
3.3𝑓𝑦

𝜆√𝑓𝑐
′

𝐴𝑏

𝑠
  

 .شودمی نییتع 2-3-9 بند براساس ،λ ب،يضر. شود تامین آنها مهار بايد که است يیهامیس بین فاصله sدر اين رابطه 

 .میلیمتر 150 -ب

 میلیمتر 50 عالوهه ب مهارکننده متعامد یهامیس فاصله -پ

 فشار در آجدار یهامیس و میلگردها گیرایي طول 9-21-3-8

 :در نظر گرفته شود کمتر زير مقادير از هیچیک از نبايد ،dcl فشار، در آجدار هایمیس و میلگردها گیرايی طول 1-8-3-21-9

                                                         -الف
𝜓𝑟

𝜆

0.24𝑓𝑦

√𝑓𝑐
′
𝑑𝑏 

 0.043𝑓𝑦𝜓𝑟𝑑𝑏                                                      -ب

 میلیمتر 200                                                         -پ

 دورپیچ، توسط یمحصورشدگ برای  ،rψ یمحصورشدگ بيضر و شودمی نییتع 2-3-9بند  براساس ،λ ب،يضراين روابط  در

 فواصل و متریلیم 12 از شیب قطر به یمیس تنگ متر،یلیم 100 از کمتر گام و متریلیم 6 از شیب قطر با وستهیپ یرويدا تنگ

و برای ساير  75/0برابر با  متر،یلیم 100 از کمتر فواصل با 4-6-21-9 بند ضوابط بر منطبق دورگیر و متریلیم 100 از کمتر

 شود.گرفته میدر نظر حاالت برابر با يک 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
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غير
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 ياضاف آرماتور یبرا یيرایگ طول کاهش 9-21-3-9

-21-9 ،ب-2-4-3-21-9 ،الف-1-3-3-21-9 ،الف-1-2-3-21-9 یبندها از شده محاسبه یمهار یهاطول 9-21-3-9-1

-9 بند در که یموارد در بجز را ،ب-1-8-3-21-9 و الف-1-8-3-21-9 ،ب-1-7-3-21-9 ،الف-1-7-3-21-9 ،الف-3-6-1

 در شده اصالح گیرايی طول. داد کاهش شده تامین میلگرد به نیاز مورد میلگرد نسبت به میتوان است، شده ذکر 21-3-9-2

-9 ،ب-2-4-3-21-9 ،ب-1-3-3-21-9 ،ب-1-2-3-21-9  یبندها در شده فيتعر گیرايی طول حداقل از نبايد صورت هر

 . باشد کمتر پ-1-8-3-21-9 و پ-1-7-3-21-9 ،ب-21-3-6-1

 نیست مجاز زير موارد در گیرايی طول کاهش 9-21-3-9-2

 غیرممتد گاهتکیه در -الف

 است الزم تسلیم تنش تامین برای گیرايی يا مهار که یمحلهائ در -ب

  باشند وستهیپ بايد میلگردها که یموارد در -پ

 اديز و متوسط پذيری شکل با های سازه در ایلرزه باربر سیستمهای در -ت

 یکیمکان مهار یدارا اي و سردار آجدار یلگردهایم یبرا -ث

 لگردهایم وصله 9-21-4

 کلیات 9-21-4-1

 است مجاز ريز طرق از یکي به لگردهایم وصله 9-21-4-1-1

 یپوشش وصله -الف

 يیاتکا وصله -ب

 یجوش وصله -پ

 یکیمکان وصله -ت

 است مجاز ريز موارد در یپوشش وصله از استفاده 9-21-4-1-2

 میلیمتر 34 یمساو اي کمتر قطر با میلگردهای برای فشار و کشش در -الف

 طيشرا نیتام با کمتر، و متریلیم 34 قطر با یلگردهایم به متریلیم 42 قطر حداکثر با یلگردهایم وصله یبرا فشار در -ب

  2-5-4-21-9 بند

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 بايد مجاور های وصله يا میلگردها و یتماس یها وصله بین آزاد فاصله حداقل تماسی، پوششی وصله برای 9-21-4-1-3

 .باشد 1-1-2-21-9 بند مطابق

 از نبايد شده وصله میلگردهای مرکز به مرکز عرضی فاصله خمشی، اعضای در غیرتماسی پوششی وصله برای 9-21-4-1-4

 .نمايد تجاوز میلیمتر 150 و وصله طول پنجم يک

 هاوصله طول محاسبه در ،9-3-21-9 بند مطابق ،اضافی آرماتور اثر گرفتن نظر در یبرا گیرايی طول کاهش 9-21-4-1-5

 . نیست اعمال قابل

 .شودمی انجام 5-21-9 بند مطابق لگردهایم گروه وصله 9-21-4-1-6

  کشش در آجدار یهامیس و میلگردها پوششي وصله 9-21-4-2

 تنها(. B نوع وصله) باشد dl3/1 با برابر ديبا ،stl ،کشش در آجدار یهامیس و آجدار میلگردهای پوششی وصله طول 1-4-21-9

 (A نوع وصله) داد کاهش dl به را یپوشش وصله طول توانیم ر،يز شرط دو ارضا صورت در

 باشد ازین مورد مقدار برابر دو حداقل وصله طول در موجود آرماتور مقدار -الف

   باشد شده وصله ،یپوشش وصله طول در موجود آرماتور نصف حداکثر -ب

dl بود خواهد متریلیم 300 وصله طول حداقل حالت هر در. شودمی نییتع 1-2-3-21-9 بند براساس. 

 مقادير از هیچیک از نبايد ،stl ،شودانجام می متفاوت هایقطر با میلگردهایبرای  پوششی وصلهمواردی که  در 2-2-4-21-9

 باشد کمتر زير

 بزرگتر قطر با میلگرد برای ،dl گیرايی، طول -الف

  کوچکتر قطر با میلگرد برای ،stl ،یکشش وصله طول -ب

 کشش در آجدار يجوش يمیس آرماتور شبکه پوششي وصله 9-21-4-3

 dl3/1 از نبايد ،stl وصله، طول در متعامد یهامیس با کشش در آجدار یجوش یمیس شبکه پوششی وصله طول 1-3-4-21-9

 تامین بايد نیز زير شرايط ضمن در. شودمی نییتع الف 1-6-3-21-9بند  براساس dl آن در که باشد کمتر میلیمتر 200 و

 شوند

 میلیمتر 50 حداقل ديبا شده، وصله اليه دو در وصله امتداد بر عمود یهامیس رديف ترينبیرونی قرارگیری هم روی -الف

 .باشد

 .باشند میلیمتر 20 مساوی يا کمتر قطر با آجدار بايد گیرايی طول امتداد در استفاده مورد یهامیس تمام -ب

 . شود محاسبه 2-4-21-9بند  براساسبايد  وصله طول الف،-1-3-4-21-9 شرط بند تامین عدم صورت در 9-21-4-3-2

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا
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 .شود محاسبه 4-4-21-9 بند براساسبايد  وصله طول ب،-1-3-4-21-9 شرط بند تامین عدم صورت در 9-21-4-3-3

 .شود محاسبه 4-4-21-9بند  براساسبايد  وصله طول( گالوانیزه) روی اندود با آجدار یجوش یمیس آرماتور در 9-21-4-3-4

 کشش در ساده يجوش يمیس آرماتور شبکه پوششي وصله 9-21-4-4

 بین فاصله که ،stl وصله، طول در متعامد یهامیس با کشش در ساده یجوش یمیس شبکه پوششی وصله طول 1-4-4-21-9

 باشد کمتر زير مقادير از هیچیک از نبايد شود،می تعريف شده وصله شبکه دو در وصله امتداد بر عمود میس نيتریرونیب

 .شودمی نییتع الف-1-7-3-21-9 براساس dl آن در که ، میس dl گیرايی طول برابر نیم و يک -الف

 .متریلیم 150 اي و میلیمتر 50 بعالوه وصله امتداد بر عمود یهامیس بین فاصله -ب

 طول است، 2 از بیش وصله طول در نیاز مورد میس به شده تامین میس مقطع سطح نسبت که یموارد یبرا 9-21-4-4-2

 مقادير از هیچیک از نبايد شود،می تعريف شده وصله شبکه دو در وصله امتداد بر عمود میس نيتریرونیب بین فاصله که stl وصله

 باشد کمتر زير

 .شودمی نییتع الف-1-7-3-21-9بند  براساس dl آن در که، میس dl گیرايی طول برابر نیم و يک -الف

 .میلیمتر 50 حداقل -ب

 فشار در آجدار یمیلگردها يپوشش وصله 21-4-5

 میلیمتر، 34 یمساو يا کوچکتر قطر با یمیلگردها یبرا ،scl ،فشار در آجدار یمیلگردها یپوشش وصله طول 1-5-4-21-9

 شودمی محاسبه زير بصورت

 bdyf0.071 با برابر مگاپاسکال، 420 یمساو يا کوچکتر تسلیم تنش با یمیلگردها یبرا -الف

 )bd)24-yf0.13 با برابر مگاپاسکال، 420 از بیش تسلیم تنش با یمیلگردها یبرا  -ب

 .ابدي شيافزا درصد 33 ديبا وصله طول مگاپاسکال، 21 از کمتر cf یبرا. باشد متریلیم 300 از کمتر دينبا حال هر در طول نيا

 زير مقادير از هیچیک از نبايد یپوشش وصله طول فشار، در متفاوت یقطرها با یمیلگردها یپوشش وصله یبرا 9-21-4-5-2

  باشد کمتر

  8-3-21-9 براساس شده محاسبه بزرگتر، قطر با میلگرد یبرا ،dcl فشار، در یمهار طول -الف

 1-5-4-21-9 براساس شده محاسبه کوچکتر، قطر با میلگرد یبرا ،scl فشار، در یپوشش وصله طول -ب

 فشار در آجدار یمیلگردها اتکایي وصله 9-21-4-6

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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داده برش یانتها در ،میلگرد دو بین اتکايی بصورت فشار انتقال دارند، قرار فشار تحت فقط که یمیلگردها یبرا 9-21-4-6-1

 هم بصورت دار گوه طوقه از استفاده رینظ مناسب، بنحو بايد شده وصله میلگرد دو. است مجاز ،میلگردها امتداد بر عمود شده

 . شده باشند داشته نگه محور

.هستند بسته تنگ اي دورپیچ تنگ، بسته، خاموت یدارا که است مجاز اعضايی در تنها اتکايی وصله از استفاده 9-21-4-6-2

 میلگرد دو و بريده درجه 5/1 حداکثر انحراف با میلگرد امتداد بر عمود صاف یسطح در بايد میلگردها یانتها 9-21-4-6-3

 . نکند تجاوز درجه 3 از میلگرد دو امتداد اختالف که شوند متصل یبنحو بايد

فشار و کشش در آجدار یمیلگردها يجوش و يکیمکان وصله 9-21-4-7

.شودمیتوصیه  شتریب و متریلیم 20 قطر با یلگردهایم یبراعمدتا  یجوش یهاوصلهاستفاده از  9-21-4-7-1

تیارجح میمستق سرسربه اتصال در ینفوذ جوش از استفاده اديز قطر با یلگردهایم یبرا یجوش یهاوصله در 9-21-4-7-2

.دارد

.دينماارضا  را ساختمان یمل مقرارت دهم مبحث الزامات ديبا یجوش هایوصله در لگردهایم جوش 9-21-4-7-3

.گرددمی انجام غیره و کننده کوپل غالف کوپلر، ،يیاتکا غالف قيطر از روین انتقال یکیمکان یهاوصله در 9-21-4-7-4

گرفته نظر در بايد یمکانیک وصله از یناش میلگرد ابعاد افزايش اثر میلگرد، یرو یکاف یبتن پوشش تامین یبرا 9-21-4-7-5

 .      شود

 و کشش در لگردیم میتسل تنش برابر 25/1 با برابر حداقل یتنش انتقال به قادر ديبا یجوش اي یکیمکان وصله 9-21-4-7-6

 .باشد فشار اي

-9 بند یکشش اعضا در بجز عضو، از مقطع هر در یجوش يا یکیمکان وصله با یلگردهایم بودن انیم در کي 9-21-4-7-7

.ستینالزامی  21-5-7-8

کندمی منتقل باالتر تراز در یگاه هیتک به را بار که یکشش عضو ،هاقوس یکشش عضو رینظ یکشش اعضا در 9-21-4-7-8

 .شود انجام وصله امتداد در متریلیم 750 فاصله با ديبا مجاور یلگردهایم در یکیمکان اي یجوش وصله ،هاخرپا یکشش عضو و

 یاديز فاصله با و میان در يک بصورت یکشش لگردیم یاديز تعداد که یرويدا مخازن واريد رینظ یکشش یاعضا دراين شرط 

 الزامی نیست. اند،شده وصله هم از

میلگردها گروه 9-21-5

.شودمی محدود چهار به میکنند، کار واحد کي بصورت که میلگرد گروه هر در میلگردها تعداد 9-21-5-1

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 قطر به بايد فشار تحت یمیلگردها گروه یعرض یآرماتورها. شوند محاط یعرض آرماتور توسط بايد میلگرد گروه 9-21-5-2

 .باشند میلیمتر 12 حداقل

 .ستین مجاز میلگرد گروه بصورت میلیمتر 34 از بیش قطر با یمیلگردها از استفاده رهایت در 9-21-5-3

 میلگرد قطر برابر 40 حداقل فاصله به بايد ،یخمش یاعضا دهانه طول در میلگرد، گروه در میلگرد هر قطع محل 9-21-5-4

 .  باشد گروه یلگردهایم ريسا قطع محل از

 تعداد نیهمچن. دنشو واقع صفحه کي در لگردهایم یتمام هایمحور دينبا لگرد،یم دو از شیب با لگردهایم گروه در 9-21-5-5

 . باشد دو از شیب دينبا وصله محل در جز رندیگیم قرار صفحه کي در که يیلگردهایم

 اندود بيضر و 1-2-3-21-9 بند یمحصورشدگ بيضر محاسبه پوشش، حداقل فاصله، یتهايمحدود کنترل در 9-21-5-6

 فرض یمعادل لگردیم قطر معادل لگرد،یم گروه قطر رد،یگ یم قرار محاسبه یمبنا لگردهایم قطردر آنها  که 2-2-3-21-9 بند

 . است یمساو لگردیم گروه کل مقطع سطح با آن مقطع سطح که شودمی

 گیرايی طول با برابر یتائ 2 هایلگردیم گروه یبرا فشار، يا کشش در میلگرد، گروه در میلگردها گیرايی طول 9-21-5-7

در نظر  منفرد هایلگردیم يیرایگ طولبیشتر از  درصد 33 و 20 بترتیب ،یتائ 4 و یتائ 3 یهاگروه یبرا و منفرد هایمیلگرد

 . شودگرفته می

 شيافزا گرفتن نظر در باو  منفرد لگردیم يیرایگ طول براساس لگرد،یم گروه کي در لگردیم هر یپوشش وصله طول 9-21-5-8

 امتداد در نبايد میلگرد گروه در میلگردها تک تک وصله. شودمی محاسبه 7-5-21-9 بند مطابق لگردیم گروه اثر یبرا آن

 .ستین مجاز گريد گروه با میلگرد گروه کي مجموعه پوششی وصله. باشند داشته یهمپوشان میلگردها

 يعرض یآرماتورها 9-21-6

 خاموتها 9-21-6-1

 عضو یفشار و یکشش وجوه یکينزد تا میدهد، اجازه میلگردها پوشش یمحدوديتها که جايی تا بايد خاموتها 9-21-6-1-1

 عمق اندازه به بايد خاموت شود،می استفاده یبرش آرماتور بعنوان خاموت از که یموارد در. شوند مهار انتها دو در و يافته امتداد

 .يابد امتداد یفشار وجه از ،d موثر،

 .باشد یطول میلگرد کي رندهیدربرگدر قسمت پیوسته خاموت بايد  خمهای انتهايی، هر بین خم 9-21-6-1-2

 :باشد زير شرايط بر منطبق بايد خاموتدر  آجدار سیم و میلگرد مهار 9-21-6-1-3

 تنش با میلیمتر 25 تا 18 قطر با یمیلگردها یبرا و میلیمتر، 16 یمساو يا کوچکتر قطر با یهاسیم يا میلگردها در -الف

 ، وجود قالب استاندارد پیرامون میلگرد طولی.مگاپاسکال 280 از کمتر میتسل
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وجود قالب استاندارد پیرامون میلگرد  مگاپاسکال، 280 از شیب میتسل تنش و میلیمتر 25 تا 18 بقطر یمیلگردها در -ب

 یمساو يا شتریب قالب یبیرون یانتها و مقطع ارتفاع وسط بیندفون م طول عالوهه ب طولی
0.17𝑓𝑦

𝜆√𝑓𝑐
𝑑𝑏   

        استاندارد البوجود ق میلیمتر، 12 یمساو يا کوچکتر قطر با یسیمها يا میلگردها یبرا ها،رچهیت در -پ

 بر منطبق ديبا شکل، U خاموت کي دهنده لیتشک ساده یجوش یمیس آرماتور شبکه یساقها از کي هر مهار 9-21-6-1-4

 (1-21 شکل) باشد ريز طيشرا از یکي

 .شکل U خاموت یفوقان قسمت در عضو طول در هم از متریلیم 50 فاصله به یطول میس دووجود  -الف

 میس از کترينزد یدوم یطول میس و یفشار وجه از موثر عمق چهارم کي از کمتر فاصله در واقع یطول میس کيوجود  -ب

 با قالب یرو اي خاموت ساق یرو دوم میس یریگ قرار. اول میس از متریلیم 50 از شیب فاصله به و یفشار وجه به اول

 .است مجاز خاموت قطر برابر هشت با برابر یخم قطر حداقل

 

 .ساده يجوش يمیس شبکه از متشکل شکل U خاموت یفشار هیناح در مهار  1-21-9 شکل

 50 حداقل فاصله با یطول میس دو توسط ساق، کي تنها با یجوش میس از متشکل خاموت یانتها دو مهار 9-21-6-1-5

 است ممکن ريز طيشرا نیتام با ،يکديگر از متریلیم

 ،از نصف عمق موثر مقطع متریلیم 50 و موثر عمق چهارم کي از ترشیب فاصله با ،یداخل یطول میسوجود حداقل يک  -الف

 .  است بزرگتر کدام هر

 .باشد کترينزد یکشش وجه به ،یخمش یاصل یطول یلگردهایم نيکترينزد از ديبا یکشش وجه در یخارج یطول میس -ب
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 امتداد بر عمود و بسته خاموت بصورت بايد میروند، بکار عضو پارچگیيک يا پیچش منظور به که خاموتهايی 9-21-6-1-6

 از یيک با خاموتها اين مهار. باشد عضو محور بر عمود ديبا یعرض میس ،یجوش یهامیس از استفاده صورت در. باشند عضو یطول

 شودمی انجام زير یروشها

 .شودمی ختم یطول میلگرد پیرامون درجه 135 قالب به خاموت یانتها دو -الف

 نمودن لحاظ با توانیم را مهار نیست، شدن یمتالش مستعد دال يا بال وجود بدلیل مهار پیرامون بتن که یموارد در -ب

 .نمود نیتام 4-1-6-21-9 اي( ب) اي( الف) -3-1-6-21-9 الزامات

 خاموت يک: شوند تشکیل جز دو از میتوانند میروند، بکار عضو پارچگیيک يا پیچش منظور به که خاموتهايی 9-21-6-1-7

U لیبدل بتن که گیرد قرار عضو از یوجه مجاور بايد آن درجه 90 خم که سنجاق يک و درجه 135 یها خم با شکل 

 . نیست شدن یمتالش مستعد دال يا بال از یناش یمحصورشدگ

 استفاده با توانمی را بسته خاموت رود،می کار به عضو یپارچگکي يا چشیپ یبرا خاموت که یموارد در بجز 9-21-6-1-8

 درهم چنین . باشد ،dl ،یمهار طول برابر 3/1 حداقل بايد شکل U یخاموتها ساق وصله طول. ساخت شکل U خاموت دو از

( خاموت مقطع سطح در یاسم تسلیم تنش حاصلضرب) ساق هر ینیرو و میلیمتر 450 حداقل آنها مقطع کل عمق که اعضايی

 .يابد ادامه عضو عمق کل درها ساق وصلهشود چنانچه ها کافی تلقی میوصله ساق است، نیوتن کیلو 40 از کمتر

 تنگها 9-21-6-2

 کنند تامین را زير شرايط گريکدي از آنها فواصل و شده لیتشک آجدار یلگردهایم بسته یهاحلقه از ديبا تنگها 9-21-6-2-1

 دانه سنگ یاسم قطر حداکثر برابر 33/1 حداقل آزاد فاصله -الف

 باشد شتریب زير مقادير از هیچیک از نبايد تنگها مرکز به مرکز فاصله -ب

 یطول میلگرد قطر برابر 16 -

 یعرض میلگرد قطر برابر 48 -

 عضو بعد کوچکترين -

 :حداقل برابر مقادير زير باشد ديبا هاتنگ قطر 9-21-6-2-2

 .میلیمتر 32 قطر تا یطول میلگرد یبرا میلیمتر 10 قطر -الف

 .یطول یلگردهایم گروه و يا بزرگتر و میلیمتر 34 قطر به یطول میلگرد یبرا میلیمتر 12 قطر -ب

 لگردیم معادل مقطع سطح با به عنوان جايگزين تنگ آجدار، یجوش میس آرماتور شبکه اي آجدار میس از استفاده 9-21-6-2-3

 . است مجاز 8-4-9 و 1-2-6-21-9 الزامات گرفتن نظر در با آجدار
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 کنند ارضا را زير شرايط بايد یمستطیل یتنگها 9-21-6-2-4

 کمتر زاويه با خم توسط بايد میان در يک بصورت یطول یمیلگردها ساير و مقطع گوشه در واقع یطول میلگرد هر -الف

 .شود مهار درجه 135 یمساو يا

 .باشد داشته شده مهار یطول میلگرد از میلیمتر 150 از بیش آزاد فاصله نبايد یجانب مهار بدون یطول میلگرد -ب

 .شودمی انجامرا در بر گرفته،  یطول میلگردکه  استاندارد قالب با یمستطیل مقاطعها در تنگ مهار -پ

 .نیست مجاز تنگ بعنوان سردار یمیلگردها مجموعه از استفاده -ت

 مهار. نمود استفاده یدايرو یتنگها از میتوان هستند، یدايرو آرايش یدارا یطول یمیلگردها که یموارد در 9-21-6-2-5

 کند ارضا را زير شرايط بايد یدايرو یتنگها

 .باشند داشته یهمپوشان میلیمتر 150 حداقل بايد میلگردها تنگ،هر  یانتها در -الف

 .شود ختمگرفته، بر را در  یطول هایمیلگردکه  استاندارد قالبيک  به بايد میلگرد یانتها -ب

 مقابل وجوه در ديبا و شده واقع گريکدي یرو بر دينبا یپیرامون یطول یآرماتورها یرو بر یمتوال یتنگها یپوشان هم -پ

 .باشند مقطع

 و  1-2-6-21-9  تنگها فواصل الزامات اگر است، مجاز تنگ بعنوان وستهیپ آجدار میس يا لگردیم از استفاده 9-21-6-2-6

-3-6-21-9 اي 4-2-6-21-9 اي 3-2-6-21-9 مهار الزامات آن یانتها مهار و نموده ارضا را  2-2-6-21-9  تنگ مقطع سطح

 . نمايد لحاظ را 6

 ارضا را زير شرايط و بوده عضو یطول محور بر عمود بايد ،شوندبه کار برده می پیچشبرای مقابله با  که تنگهايی 9-21-6-2-7

 نمايند

 ديبا خم یانتها و شده ختم یطول میلگرد پیرامون یالرزه قالب اي و درجه 135 استاندارد قالب به تنگ یانتها دو -الف

 . شود مهار هسته بتن در

-6-21-9بندهای  الزاماتبايد  نیست، شدن یمتالش مستعد دال يا بال وجود بدلیل مهار پیرامون بتن که یموارد در -ب

 .گردد نیتام 4-1-6-21 اي ب اي الف-1-3

 دورپیچها 9-21-6-3

 زير شرايطاز يکديگر  آنهافاصله آزاد بوده و  مساوی فواصل با وستهیپ میس يا میلگرد از متشکلبايد  دورپیچها 9-21-6-3-1

 نمايند ارضا را

 .است بزرگتر کدام هر ،میلیمتر 25و  دانه سنگ بزرگترين اندازه برابر 33/1 حداقل -الف
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 .میلیمتر 75 حداکثر -ب

 .باشد متریلیم 10 حداقل ديبا درجا بتنقطعات  یبرا چیدورپ لگردیم اي میس قطر 9-21-6-3-2

 بايد بر طبق رابطه زير باشد ،sρ دورپیچ، میلگرد یحجم نسبت 3-3-6-21-9

           (9-21-8) ρ𝑠 ≥ 0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓𝑐

𝑓𝑦𝑡
    

 .کند تجاوز مگاپاسکال 700 از نبايد ،ytf چ،یدورپ میتسل تنشدر اين رابطه مقدار 

 .شودمی تامین دورپیچ پیچاندن یاضاف دور نیم و يک با انتها هر در دورپیچها مهار 9-21-6-3-4

 شودانجام می زير یروشها از یيک با هادورپیچوصله  9-21-6-3-5

 . 7-5-21-9 بند مطابق یکیمکان اي یجوش وصله -الف

 . مگاپاسکال 420 از کمتر تسلیم تنش با یمیلگردها یبرا 6-3-7-21-9 بند مطابق یپوشش وصله -ب

 300 از کمتر دينبا صورت هر دراين طول  شود،می نییتع 4-21-9 جدول براساس دورپیچ یپوشش وصله طول 9-21-6-3-6

 .  شود مهار دورپیچ توسط محصورشده هسته در ديبا قالب یانتها قالب، به نیاز صورت در. در نظر گرفته شود متریلیم

 .طول وصله پوششي دورپیچ -4-21-9جدول 

 سیموضعیت انتهای میلگرد یا  میلگرد اندودنوع  سیمنوع میلگرد یا 

 

 پوششي طول وصله

 میلگرد آجدار

 bd48 قالب الزم نیست روی )گالوانیزه( اندوديا با  اندودبدون 
-دوگانه روی اندودکسی يا با واپ اندودبا 

 کسیواپ

 bd72 قالب الزم نیست 
 bd48 با قالب استاندارد آرماتور عرضی

 آجدار سیم

 bd48 قالب الزم نیست اندودبدون 

 کسیواپ اندودبا 
 bd72 الزم نیستقالب 

 bd48 با قالب استاندارد آرماتور عرضی
 میلگرد ساده 

 روی )گالوانیزه( اندوديا با  اندودبدون 
 bd72 قالب الزم نیست

 bd48 با قالب استاندارد آرماتور عرضی 

 بدون اندود سیم ساده
 bd72 قالب الزم نیست

 bd48 با قالب استاندارد آرماتور عرضی

 

 ریدورگ 9-21-6-4

توان از چند جز . دورگیرها را میدنباش وستهیپپیچیده شده به صورت  اي بسته یتنگها از متشکل ديبا هاریدورگ 9-21-6-4-1

 ای در دو انتها است، ساخت.که هر يک دارای قالب لرزه

مهار شوند. اين  3-4-21-9ضوابط بند ای در دو انتها بر طبق دورگیرها بايد به وسیله قالب لرزه اجزا از يک هر 2-4-6-21-9

  گرد طولی را در بر بگیرند. استفاده از میلگردهای سردار متصل به هم به عنوان دورگیر مجاز نیست. لها بايد يک میقالب
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9-22- نظارت و بازرسی ساخت، مدارک

 

 گستره 9-22-1

 :شود یم ارائه  ریز شرح به فصل نیا مطالب  9-22-1-1

  .دینمایم  مشخص آن کاربرد حد در و( اجرا) ساخت مدارک در تیصالح یدارا طراح مهندس که یطراح اطالعات -الف

 .دینمایم مشخص آن کاربرد حد در و ساخت مدارک در تیصالح یدارا طراح مهندس که یفن مشخصات -ب

  .دینما یم مشخص آن برد کار حد در و ساخت مدارک در تیصالح یدارا طراح مهندس که (نظارت) یبازرس الزامات -پ

 

 یطراح یمبان  9-22-2

 یطراح اطالعات  9-22-2-1

 بر  حاکم یلیتکم  مدارک  گرید و ساختمان یعموم یهانامهنیآ ،یطراح در شده استفاده یهانامهنیآ  انتشار سال و نام  -الف

 طرح

 یطراح در شده گرفته نظر در یبارها  - ب

  مرتبط یطراح یمبان همراه به است شده واگذار مانکاریپ به که یطراح یکارها از بخش آن - پ

 

 ساختمان یاجزا اطالعات  9-22-3 

 یطراح اطالعات - 9-22-3-1

 مربوطه یها یروادار و آن تیموقع ،عضو ابعاد  -الف

 یمصرف مصالح مشخصات   - ب

 

 بتن مخلوط و مصالح الزامات 9-22-4 

 بتن مصالح  9-22-4-1

 یمانیس مواد 1- 9-22-4-1

 آن یبندو دسته  یکیدرولیه یهامانیس 9-22-4-1-1-1

ساس  بر پرتلند یهامانیس  -الف ستاندارد  ا شامل   I نوع یمعمول یهامانیس  شامل  389 ا صالح  ،(525-1، 425-1، 325-1)   ا

  ختهیآم یهامانیسدد و ؛Vدر برابر سددولفات نوع  مقاومو  IVکم نوع  ییزاحرارت با ،IIIسددخت شددونده نوع   زود ،IIشددده نوع 
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)استاندارد    یآهک پرتلند مانیس  و( 3517)استاندارد   یاسرباره  پرتلند مانیس (، 3432)استاندارد   یپوزوالن مانیس  ،)استاندارد ...( 

 )استاندارد ...(. دیپرتلند سف مانی...( و س

 :گروه 5 در 17518-1شماره  رانیا یاستاندارد مل اساس بر یکیدرولیه یهامانیس -ب

 پرتلند و ضدسولفات   پرتلند ژه،یو ضدسولفات   پرتلند ژه،یفراو ضدسولفات   پرتلند ،یمعمول پرتلند یهامانیس  شامل  1 گروه

 .متوسط ضدسولفات

 پخته، لیش  پرتلند ،یباد خاکستر  پرتلند ،یپوزوالن پرتلند ،یس یلیس دوده پرتلند ،یاسرباره  پرتلند یهامانیس  شامل  2 گروه

 .یآهک پرتلند و یآهک پرتلند

 .یاسرباره یهامانیس شامل 3 گروه

 .یپوزوالن یهامانیس شامل 4 گروه

 .مرکب یهامانیس شامل 5 گروه

س ی)م یس یلیس  دوده شامل  یمانیس  مواد ریسا  9-22-4-1-1-2 ستاندارد ... سیلیکرو ستر  ،( مطابق ا ستاندارد ...  یباد خاک   ،مطابق ا

 مطابق استاندارد .... . نیمتاکائول

 

 ها سنگدانه 2- 9-22-4-1

 استانداردها 9-22-4-1-2-1

 هایژگیو-الف

 طیمطابقت داشته باشند. با لحاظ کردن شرا    302شماره   رانیا یمل با الزامات استاندارد  دیمورد استفاده در بتن با  یهاسنگدانه 

ستاندارد ا  سه  یبرا الزامات نیمندرج در ا صات    شامل  ما شخ ص  آور،انیز مواد ،یبنددانه م   با ییزاواکنش سالمت،  ،یآل یهایناخال

  با ییزاواکنش ،یسوزن  و یپولک یهادانه آنجلس،لس شیسا  سالمت،  آور، انیز مواد ،یبنددانه ضوابط  شامل  شن  یبرا و هاییایقل

 .  باشدیم یشکستگ درصد و هاییایقل

ستفاده  یبرا نظر مورد( یها سبکدانه ) سبک  یها سنگدانه  یهایژگیو ریسا  و یبند دانه - ستاندارد ) یا سازه  بتن در ا   یمل ا

 (4985 شماره رانیا

 (17514 شماره رانیا یمل استاندارد) ییبنا یهامالت در استفاده مورد یها سبکدانه مشخصات -

 (  13170 شماره رانیا یمل استاندارد) مالت و یارسازهیغ بتن ساخت یبرا مشخص یچگال با یافتیباز یهاسنگدانه مشخصات -

   (14875 -1 شماره رانیا یمل استاندارد) گروت و مالت بتن، در مورداستفاده یها سبکدانه -

 ( 14422 شماره رانیا یمل استاندارد) قیعا یهامورد استفاده در بتن یها سبکدانه     -

 رانیا یمل یکنترل عملکرد سنگدانه از روش استانداردها یسنگدانه وجود دارد، برا ییایکه احتمال واکنش قل یدر موارد  

 استفاده گردد. نهیزم نیشده در ا نیتدو یمل یاستانداردها گرید ایو  13552، 8753، 8149شماره 

 استاندارد یهاشیآزما-ب

و   یرس یها)ماسه(، کلوخه  یآل یهایناخالص  ،یبنددانه نیی: تعشامل  هاسنگدانه  تیفیک نییتع یبرا الزم یهاشیآزما  1-ب

محلول در آب، سالمت،   یدهایمحلول در آب، کلر یهاسولفات ت،یگنیزغال سنگ و ل کرون،یم 75از  زتریذرات سست، مواد ر

  یافت وزن در برابر سرخ شدن، چگال   ،یلس آنجلس )شن(، لکه شدگ   شی)شن( و سا   یسوزن  یها)شن(، دانه  یپولک یهادانه

 .  یناتو کرب یسیلیس ییایقل واکنش خطر وجودصورت  درها سنگدانه ییایبالقوة قل ییزاواکنش یهاشیآزما ،یانبوه
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 ،یبند دانه نییتع: شامل ییبنا یهاو بلوک یسازه ا یمورد استفاده در بتن ها یها سبکدانه به مربوط یهاشیآزما  2-ب

 ،یبند دانه یکنواختی شده، خرد ذرات و یرس یهاکلوخه مقدار شدن، سرخ اثر در وزن افت ،یشدگ لکه ،یآل یها یناخالص

 یهاآزمونه یچگال و یکیزیف یهایژگیو ،یچگال بیضر)سست(،  یافله یانبوه یچگال یکنواختی)سست(،  یافله یانبوه یچگال

 مقاومت شدن، مین دو یکشش مقاومت ها،یدگیپر رونیب شدن، خشک اثر در یشدگ جمع موردآزمون، یهاسبکدانه یحاو بتن

 .  شدن آب و زدن خی برابر در مقاومت و یفشار

 درصد ،یخردشدگ برابر در مقاومتمورد مصرف در بتن، مالت و گروت شامل:  یها سبکدانهمربوط به  یهاشیآزما  3-ب

 آب، در حل قابل دیکلرا ونی شدن، آب و زدن خی برابر در مقاومت ،ییفروسا برابر در مقاومت آب، جذب شکسته، یهادانه

و  یسیلیس ییایقل واکنش خطر وجود صورت در ییایقل ییواکنش زا شیآزما و یآل یهاندهیآال بات،یترک در موجود گوگرد

 . یکربنات

 

 بتن در کاربرد یبرا الزم یهایژگیو و آب  9-22-4-1-3

 یآب برا نینشان دهنده نامناسب بودن ا   یقبل سوابق شرط آن که   بهتمیز و صاف(   ؛)بدون مزه یا بو  دنیآب قابل آشام  -الف

 .نباشدبتن 

شامیدنی غیر هایآب -ب صل  نتایجشرط آن که   به آ صل  نتایج میانگین یا و آزمونه یک از حا  ضوابط  متوالی آزمونه دو از حا

 .درا برآورده ساز رشیبه پذ مربوط

 .شودیم محدود 1-22-9در بتن مطابق جدول  یدر آب مصرف آورانیدر هر حال مواد ز -پ

 

 

بتن در مصرفی آب در آورحداکثر مقدارمجاز مواد زیان 1-22-9 جدول  

 

 مصرف شرح آورزیان ماده ردیف
)وزنی(  مجاز مقدار حداکثر

(ppm) 

 pH 5/8 تا 5 یدیاس و ییایقل 

1 

 

2 

3 

 

4 
 

 جامد معلق ذرات

 محیطی شرایط هر در تنیدهپیش بتن

 آرماتور بدون و مسلح غیر بتن

 و مالیم محیطی شرایط در مسلح بتن

 متوسط

 و شدید محیطی شرایط در مسلح بتن

 شدید العاده فوق و شدید بسیار

1000 

 

2000 

2000 

 

1000 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 
 

 در محلول مواد کل

 آب

 محیطی شرایط هر در تنیده پیش بتن

 فلزی اقالم بدون و مسلح غیر بتن

 مدفون

 و مالیم محیطی شرایط در مسلح بتن

 متوسط

 و شدید محیطی شرایط در مسلح بتن

 شدید العاده فوق و شدید بسیار

1000 

 

35000 

 

2000 

 

1000 

9 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

 

 

 

  کلرید هاییون کل

 محیطی شرایط هر در تنیده پیش بتن

 بدون و آرماتور بدون و مسلحغیر بتن

 مدفون فلزی اقالم

 و شدید محیط شرایط در مسلح بتن

 شدید العادهفوق و شدید بسیار

 و مالیم محیطی شرایط در مسلح بتن

 متوسط

 ولی آرماتور بدون و مسلح غیر بتن

 غیر فلزات یا آلومینیومی مواد دارای

 گالوانیزه هایقالب دارای یا مشابه

500 

10000 

 

500 

 

1000 

 

1000 

14 

 

15 

16 

 هاییون کل

 سولفات
 

 محیطی شرایط هر در تنیده پیش بتن

 محیطی شرایط هر در مسلح بتن

 فلزی اقالم بدون و مسلح غیر بتن

 مدفون

1000 

 

1000 

3000 

 600 هابتن انواع تمامی در معادل قلیایی 17

 
 سالمت

 حداکثر انبساط هابتن انواع تمامی در

 درصد 1/0

 

شد که وزن کل   یهایون میزان جدول، این ضوابط  شدن  برآورده بر عالوه 12 تا 9 هایدر ردیف *  کلرید آب نیز باید به میزانی با

 برحسددب( باشددد محیط از یا بتن اجزای از یک هر از تواندمی آن منبع)که  بتن از معینی حجم در آب در حل قابل کلرید یهایون

تا 14 های ردیف در. نکند تجاوز جلد اول آئین نامه بتن ایران در شده  نییتع مقادیرمجاز از بتن حجم همان سیمان  وزن از درصدی 

 آب در حل قابل سولفات  کل وزن که باشد  میزانی به باید نیز آب سولفات  یون میزان جدول این ضوابط  شدن  برآورده بر عالوه، 16

شد  محیط از یا سیمان  جمله از بتن اجزای از یک هر از تواندمی آن منبع)که  بتن از معینی حجم در سب ( با صدی  برح  وزن از در

صد  4 از بتن از حجم همان سیمان  سب  بتن از معینی حجم در موجود سولفات  کل وزن و در صدی  برح  همان سیمان  وزن از در

جدول فوق در مواردی که سنگدانه فعال باشد، الزامی است و منظور     17رعایت ضابطه ردیف   .نباشد  بیشتر  درصد  5 از بتن از حجم

 . باشدیم O2K 658/0 +O2Naجدول، میزان وزنی  نیاز قلیایی معادل در ا

 

 بتن یها یافزودن 4 -9-22-4-1

ستفاده  یبرا یافزودن مواد مشخصات   ستاندارد  مطابق بتن در ا   یافزودن وادم به مربوط یهاآزمون. باشد  2-2930شماره   رانیا یمل ا

 .  باشد دیکلر از یعار عمدتا  دیبا آرمه بتن در مصرف یبرا یافزودن موادارائه شده است.  2-22-9جدول  در
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 بتن افزودنی مواد الزامی های آزمون 2-22-9 جدول                                                  
 شوند کنترل باید که الزامی موارد نوع

 

  افزودنی مواد هیکل

 فقط) نسبی چگالی -pH-موثر ترکیبات – رنگ– یکنواختی

–گیرش برروی تاثیر– خشک مواد مقدار(  مایع افزودنی برای

 – معادل قلیائیت – درآب محلول کلرید–( کلر) کلرین کل

 فوالد خوردگی نظر از رفتار

  تازه بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت – گیرش زمان  کننده کندگیر

  تازه بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت– اولیه گیرش زمان  کننده تندگیر

  تازه بتن هوای مقداری– فشاری مقاومت  کننده سخت زود

 بتن در هوا های حباب مشخصات – تازه بتن هوای مقدار  هواساز حباب

  فشاری مقاومت – شده سخت

 تازه بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت– انداختگی آب  آب نگهدارنده

  تازه بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت – مویینه جذب  آب جذب کاهنده

 روان/ آب کاهنده

 هدف با) کننده

 (آب کاهندگی

  بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت – آب کاهش میزان

 فوق– آب کاهنده فوق

 هدف با) کننده روان

 (آب کاهندگی

  بتن هوای مقدار– فشاری مقاومت – آب کاهش میزان

 فوق– آب کاهنده فوق

 هدف با) کننده روان

 (روانی افزایش

 مقدار– فشاری مقاومت – روانی تداوم و حفظ– روانی افزایش

  تازه بتن هوای

 – گیرکننده کنده

 روان– آب کاهنده

  کننده

 مقدار– آب کاهش میزان – گیرش زمان– فشاری مقاومت

  تازه بتن هوای

– کننده تندگیر

 روان– آب کاهنده

  کننده

 مقدار – آب کاهش میزان– اولیه گیرش زمان– فشاری مقاومت

  تازه بتن هوای

 فوق– کننده کندگیر

 روان فوق– آب کاهنده

 افزایش هدف با) کننده

 (کندگیری و آب

 مقدار – آب کاهش میزان– اولیه گیرش زمان– فشاری مقاومت

  تازه بتن هوای

 فوق– کننده کندگیر

 روان فوق– آب کاهنده

 افزایش هدف با) کننده

 (کندگیری و آب

  تازه بتن هوای مقدار – فشاری مقاومت – روانی تداوم و حفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یفوالد افیال 5 -9-22-4-1
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 .دینما برآورده را ریز طیشرا دیبا  یبرش مقاومت نیتام یبرا یفوالد افیال

 .باشد A820  ASTM  با منطبق و بوده آجدار -الف

 .باشد 100 حداکثر و 50 حداقل  آن قطر به طول نسبت -ب

 

 بتن مخلوط الزامات 9-22-4-2

 یطراح اطالعات 9-22-4-2-1

 : شود منظور ریز شرح به یطراح ضوابط ای یطیمح طیشرا  یمبنا بر بتن مخلوط هر یبرا 11 تا 1 یها بند الزامات -الف

𝑓𝑐   بتن یفشار مشخصه مقاومت حداقل -1
,

 

 .باشد روز 28 از متفاوت  چنانچه نمونه شده گرفته نظر در سن در مقاومت شیآزما -2

 .1پ-9 وستیپ براساس یطیمح طیشرا نیبدتر  در دوام یبرا الزم مانیس به آب نسبت  حداکثر -3

 :باشد بزرگتر ریز موارد حداقل از دینبا سنگدانه نیبزرگتر یاسم اندازه -4

 قالب یداخل بعد نیتر کوچک پنجم کی -

 ها دال ضخامت سوم کی  -

-داکت ای هاکابل یهاگروه ،یتک یهاکابل لگردها،یم یهاگروه ،یتک یهامیس ای لگردهایم انیم آزاد فاصله حداقل چهارم سه  -

 .ها

 ای تخلخل از توانیم بتن ییکارآ و تراکم یبرا مناسب روش اتخاذ با که کند حاصل نانیاطم تیصالح یدارا طراح مهندس اگر

 .شودیم نظر صرف هاتیمحدود نیا نمود،از یریجلوگ بتن شدن کرمو

 1پ-9 وستیپ مطابق هوازا مواد رند،یگیم قرار F  رده یطیمح طیشرا ریتاث تحت که ییاعضا یبرا -5

 1پ-9 وستیپ مطابق دیکلرا ونی یها تیمحدود رند،یگیم قرار C  رده یطیمح طیشرا ریتاث تحت که ییاعضا یبرا -6

 1پ-9 وستیپ مطابق یمانیس مواد نوع رند،یگیم قرار S  رده یطیمح طیشرا ریتاث تحت که ییاعضا یبرا -7

 استفاده دینبا  میکلس دیکلر یحاو یهایافزودن رند،یگیم رارق  S3 ایS2   رده یطیمح طیشرا ریتاث تحت که ییاعضا یبرا -8

 .شود

 (شدن خشک از پس بتن یچگال از ینیتخم) سبکدانه بتن در متعادل یچگال -9

 شده استفاده یطراح در اگر ƛ مقدار کنترل منظور به سبک بتن یها مخلوط در ها سبکدانه یحجم یها نسبت ارائه الزام -10

 .است

 .باشد شده مصرف یبرش مقاومت یبرا ...............  مطابق چنانچه ،یفوالد افیال با بتن الزامات -11

 

 تیصالح یدارا طراح مهندس صیتشخ با آنها، یطیمح طیشرا شدت اساس بر یبتن یاعضا یطیمح طیشرا نوع یبند رده -ب
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 یدارا طراح مهندس که چه آن مطابق سازه از بخش هر یبرا ساخت، از یاشده نییتع مراحل در ازین مورد یفشار مقاومت -پ

 .است نموده منظور طرح در تیصالح

 

 یفن مشخصات 9-22-4-2-2

 تیصالح یدارا طراح مهندس توسط که سازه از بخش هر یبرا ساخت از یاشده نییتع مراحل در ازین مورد یفشار مقاومت -الف 

 .شود ارائه یبازنگر یبرا دیبا است، نشده طرح

  رده یطیمح طیشرا یبرا که یبتن در یاسرباره مانیس زین و ،یسیلیس دوده و یآتشفشان خاکستر شامل هاپوزوالن درصد  -ب

XFT  نکند تجاوز ریز یبندها و 3-22-9 جدول ریمقاد از و باشد 1پ-9 وستیپ مطابق دیبا شده گرفته نظر در. 

 و ،یاسرباره مانیس ها،پوزوالن گرید و یآتشفشان خاکستر شامل ،3-22-9 جدول در شده مشخص درصد حداکثر ریمقاد -1   

 .باشدیم زین ختهیآم یهامانیس ساخت در رفته کار به یسیلیس دوده

 .شود گرفته کار به بتن مخلوط کی در یمانیس مواد تعداد به توجه بدون دیبا 3-22-9 جدول یهاتیمحدود از کی هر -2   

  

 F3 دسته در بتن یمانیس مواد یها تیمحدود 3-22-9 جدول

 

 

 (7)الف-1-2-4-22-9 در آنچه بجز مواد، بیترک از یگرید یها نهیگز رندیگیم قرار سولفات معرض در که ییها بتن یبرا  -پ

 .دینما برآورده را 4-22-9جدول ضوابط سولفات برابر در مقاومت یها شیآزما که آن بر مشروط بود، خواهد مجاز زین شده آورده

 

  اب در حل قابل یها سولفات معرض در یمانیس مواد باتیترک بودن مناسب دییتا یبرا ازین مورد الزامات 4-22-9 جدول

 یطیمح طیشرا نوع شود شیآزما 17107 رانیا یمل استاندارد اساس بر اگر یانبساط حداکثرکرنش

  ماه 6 در ماه 12 در ماه 18 در

 S1 درصد 0.1  ستین ازین ستین ازین

 S2 درصد 0.05 درصد 0.1 ستین ازین

 S3 ستین ازین ستین ازین درصد 0.1

 

 یمانیس مواد نوع یمانیس مواد مجموع یجرم درصد اکثر حد

 ASTM C618 استاندارد براساس ها پوزوالن گرید ای یباد خاکستر 25

 ASTM C989 استاندارد اساس بر یا سرباره مانیس 50

 ASTM C1240 استاندارد اساس بر یسیلیس دوده 10

 یسیلیس دوده و ها پوزوالن گرید و یباد خاکستر کل 35

 یسیلیس دوده  و سرباره مانیس ها، پوزوالن گرید ای یباد خاکستر کل 50

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



                              جلددوم -ئین نامه بتن ایران آ                                                                                          نظارت و یبازرس ساخت، مدارک

 

 

226 

 

 از حداقل و شده تیرعا ....... استاندارد طیشرا دیبا روند یم کار به برش مقابل در مقاومت یبرا که یفوالد افیال با یها بتن در  -ت

 .شود استفاده آجدار یفوالد افیال مترمکعب در لوگرمیک 60

 

 بتن مخلوط یها نسبت 9-22-4-3

 :یفن مشخصات 9-22-4-3-1

 .دینما برآورده را (3) تا (1) طیشرا بتن که شوند نییتع چنان دیبا بتن مخلوط یها نسبت -الف

 .شود داده قرار ها لگردیم اطراف و ها قالب داخل یجداشدگ بدون ، نظر مورد طیشرا در -1

 .دینما برآورده  را 1پ-9 وستیپ در شده مشخص یطیمح طیشرا  یبند رده الزامات -2

 .دینما برآورده را شده یآور عمل داستاندار نمونه مقاومت شیآزما الزامات -3

 

 قابل  تیصالح یدارا طراح مهندس نظر از که یگرید روش ای یمل مخلوط طرح روش مطابق دیبا یم بتن مخلوط یها نسبت -ب

 با را داستاندار شده یآور عمل یها نمونه  شیآزما  رشیپذ یبرا یمقاومت الزامات دیبا یم گرید یها روش  .شود نییتع باشد قبول

 مستند یبرا که مقاومت شیآزما جینتا .ندینما برآورده  آن از شیب یاحتمال ای یمل مخلوط طرح  درروش شده مشخص احتمال همان

 .باشند داشته عمر سال دو از شیب دینبا روند یم کار به مخلوط یها نسبت یساز

 

 است قرار نظر مورد پروژه در که باشند یمواد همان از دیبا شوند یم برده کار به مخلوط یها نسبت نییتع یبرا که بتن مصالح -پ

  .شوند برده کار به

 بتن مخلوط الزامات مطابق دیبا یم بتن نوع هر شوند، برده کار به  مختلف یها بخش در بتن مختلف انواع از باشد الزم چنانچه -ت

 .باشد ساخت مدارک در شده ذکر

 

 بتن مخلوط مشخصات یساز مستند 9-22-4-4

 :یفن مشخصات 9-22-4-4-1

 مهندس دییتا به دیبا  استفاده مورد بتن در رییتغ هرگونه از قبل و بتن از استفاده از قبل   بتن مخلوط مشخصات یساز مستند  -الف

 الزامات با یشنهادیپ بتن مخلوط انطباق مورد در یکاف شواهد دارنده بر در دیبا شده ارائه مستندات  .برسد تیصالح یدارا طراح

  رینظ دیبا یکارگاه یها شیآزما طیشرا .باشد یشگاهیآزما ای یکارگاه یها شیآزما جینتا بر یمبتن دیبا شواهد نیا .باشد طرح

 .باشد نظر مورد  پروژه  طیشرا

𝑓𝑐  و  نبوده موجود یشگاهیآزما ای یکارگاه یها داده چنانچه -ب
,
 مخلوط یها نسبت باشد، مگاپاسکال 35 یمساو ای ترکوچک 

𝑓𝑐 که یصورت در .باشد ردیگ قرار تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا مورد که یگرید تجارب ای اطالعات بر یمبتن تواند یم بتن
,

  

 .است الزم یشنهادیپ مخلوط مشخصات یبرا یمستندساز یها داده باشد، مگاپاسکال 35 از تربزرگ
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 آمده عمل نمونه شیآزما رشیپذ اریمع از شیب  منسجم صورت به که شود حاصل ییها داده ساخت اتیعمل نیح چنانچه -پ

 خواهد مجاز تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا و صیتشخ به آن متوسط مقاومت کاهش یبرا بتن مخلوط رییتغ باشد، استاندارد

 یدارا طراح مهندس به ساخت مدارک الزامات با افتهی رییتغ مخلوط انطباق بر یمبن قبول قابل شواهد است الزم منظور نیبد .بود

 .شود ارائه تیصالح

 

 

   یزیر بتن و بتن دیتول  9-22-5

 بتن دیتول 9-22-5-1

   :یفن مشخصات 9-22-5-1-1

 .شوند  انبار یآلودگ ای شدن فاسد از یریجلوگ منظور به دیبا  ها سنگدانه و یمانیس مصالح -الف

 .شوند مصرف بتن در دینبا شده فاسد ای آلوده مصالح  -ب

 .باشد  آبا نامهنییآ ....... بند مطابق دیبا بتن حمل و مخلوط زاتیتجه -پ

 حمل و مخلوط مانه،یپ آبا نامهنییآ ....... بند مطابق دیبا کارگاه در شده ساخته و آماده بتن -ت

 .شوند

 

 تراکم و یزیر بتن 9-22-5-2

   :یفن مشخصات 9-22-5-2-1

 .شود پاک   خی دویزا و یاضاف مواد رینظ متفرقه مواد هرگونه از یزیر بتن از قبل دیبا یم قالب داخل یفضا -الف

 .شود یآور جمع قالب داخل یفضا از یزیر بتن از قبل دیبا یم آزاد  آب -ب

 .شوند اشباع آب با دیبا یزیر بتن از قبل رند،یگ یم قرار بتن با تماس در که ییبنا مصالح -پ

 دارا را الزم  صورت به بتن دادن جا  تیقابل دیبا روند، یم کار به یزیر بتن محل به کن مخلوط از بتن حمل یبرا که یزاتیتجه -ت

 .باشند

 .ستین مجاز بتن کردن پمپ در آن اژیآل ای یومینیآلوم یها لوله از  استفاده -ث

 :شود تیرعا (5) تا (1) موارد دیبا یزیربتن  در  -ج

 .باشد فراهم ختنیر محل در بتن از یمناسب مقدار که شود انجام یسرعت با -1    

 .باشد برخوردار نظر مورد زاتیتجه با تراکم یبرا الزم ییکارآ از یزیر بتن مدت تمام در که شود انجام یسرعت با -2    

 .شود یریگ جلو ها آن اتالف ای بتن یاجزا شدن جدا از -3    

 .گردد جادادن یمتوال مراحل در سرد درز جادیا و بتن ییکارآ رفتن دست از سبب که باشد نداشته وجود ییها وقفه -4    
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 مجدد ییجابجا اثر بر ها سنگدانه یشدگ جدا از تا شود ختهیر نظر مورد  محل به تیموقع نیتر کینزد در االمکان یحت بتن  -5    

 .شود یریجلوگ آن شدن روان ای

 دینبا نباشد، تراکم قابل نظر مورد یها روش با که داده دست از یحد به را هیاول ییکارآ ای شده آغشته مضر مواد با که یبتن -چ

 .شود مصرف

 آنکه مگر است، مجاز کن مخلوط از خروج از ،قبل  .... شماره یمل استاندارد در شده نییتع محدوده در بتن مجدد کردن روان -ح

 .باشد شده منع تیصالح یدارا طراح مهندس توسط

 پیش از درزهای یا مرزها محدوده در قسمت هر لیتکم تا پیوسته و سریع عملیاتی صورت به پایان تا آغاز از باید ریزی بتن -خ

  .یابد ادامه قطعات شده تعیین

 بتن در شده نصب اقالم ها، لگردیم اطراف کامال که یطور به شود، انجام مناسب لیوسا با آن جادادن هنگام در دیبا بتن تراکم -د

   .دینما پر را قالب یها گوشه و

 .باشد تراز حدودا دیبا قائم یها قالب در شده ختهیر بتن ییباال هیرو -ذ

 .شود انجام آبا نامهنییآ مطابق دیبا بتن یینها سطح پرداخت -ر

 

 بتن آوردن عمل 9-22-5-3

 یطراح اطالعات 9-22-5-3-1

 تعداد، باشد، الزم  بتن حفاظت و آوردن عمل  تیکفا دییتا منظور به یکارگاه آمده عمل یها نمونه یبررو یلیتکم یها شیآزما چنانچه

 .شود مشخص دیبا ها آن تکرار زانیم و ها نمونه اندازه

 

 :یفن مشخصات  9-22-5-3-2

 یزیر بتن از پس روز هفت حداقل مدت به مرطوب طیمح در و درجه 10 حداقل یدما در دیبا ، ریگ زود بتن بجز بتن، -الف

 .شود استفاده عیسر آوردن عمل روش از که یحالت در مگر شود، ینگهدار

 مگر شود، ینگهدار یزیر بتن از پس روز سه حداقل مدت به مرطوب طیمح در و درجه 10 حداقل یدما در دیبا  ریگ زود بتن -ب

 .شود استفاده عیسر آوردن عمل روش از که یحالت در

 فشار در بخار فشار، تحت بخار از استفاده با آوردن، عمل زمان کاهش و مقاومت عیسر منظورکسب به عیسر آوردن عمل روش -پ

 استفاده صورت در .شود انجام تواند یم تیصالح یدارا طراح مهندس نظر از قبول قابل یها روش گرید و رطوبت و گرما ،یمعمول

 :شود تیرعا دیبا (2) و (1) یها بند عیسر آوردن عمل روش  از

 .باشد دهیرس نظر مورد یفشار مقاومت زانیم به حداقل دیبا یبارگذار مرحله در یفشار مقاومت -1   

  .گذارد نامطلوب ریتاث بتن دوام بر دینبا عیسر آوردن عمل روش -2   
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 ،(2) و (1) بند مطابق  یا استوانه نمونه شیآزما جینتا ند،ینما الزام تیصالح یدارا طراح مهندس ای ساختمان بازرس چنانچه  -ت

 .گردد ارائه دیبا  استاندارد آمده عمل نمونه  مقاومت شیآزما جینتا بر عالوه

 نمونه با مانهمز دیبا کارگاه در آمده عمل متریلیم 200 100 نمونه سه ای متریلیم 300 150 یا استوانه نمونه دو حداقل -1

 .شود دهید تدارک آمده عمل استاندارد یها

 .شوند شیآزما و شده آورده عمل آبا روش مطابق دیبا یکارگاه یها نمونه  -2

 :باشد (2) و (1) بند مطابق که شود یم یتلق  مناسب یهنگام بتن آوردن عمل و ینگهدار یها روش -ث

𝑓𝑐  نییتع یبرا شده مشخص سن در کارگاه در آمده عمل یها استوانه  مقاومت  نیانگیم  -1
 مقاومت درصد 85  حداقل دیبا ′

 .باشند استاندارد شده یآور عمل استاندارد یها استوانه

𝑓𝑐 از شیب مگاپاسکال 5/3 نظر مورد سن در یکارگاه آمده عمل یها استوانه نیانگیم مقاومت  -2
 .باشد ′

 

 سرد یهوا در یزیر بتن 9-22-5-4

 یطراح اطالعات  9-22-5-4-1

 .شود یم  لیتحو سرد ییهوا و آب طیشرا در کارگاه به که یبتن یدما محدوده 

 

 یفن مشخصات   9-22-5-4-2

 .شود دهید تدارک دیبا  آن به کینزد ای خبندانی یهوا در آن از محافظت و بتن مصالح کردن گرم یبرا مناسب زاتیتجه -الف

 .شوند برده کار به دینبا خی یحاو مصالح ای زده خی مصالح -ب

 .باشد زده خی ای بوده خی به آغشته دینبا  شود، ختهیر آن با تماس در است قرار بتن که ینیزم و ها پرکننده ها، قالب -پ

 مشخص محدوده با منطبق لیتحو هنگام در بتن یدما که شوند انتخاب یطور دیبا یم بتن دیتول یها روش و بتن مصالح -ت

 .باشد شده

 

 گرم یهوا در یزیر بتن  9-22-5-5

 یطراح اطالعات  9-22-5-5-1

 شود یم  لیتحو گرم ییهوا و آب طیشرا در کارگاه به که یبتن یدما محدوده  -الف

 :یفن مشخصات   9-22-5-5-2

 مشخص محدوده با منطبق لیتحو هنگام در بتن یدما که شوند انتخاب یطور دیبا یم بتن دیتول یها روش و بتن مصالح -الف

 .باشد شده

 کاهش سبب که  کند محدود چنان را آن آب ریتبخ و بتن یدما دیبا بتن آوردن عمل و حفاظت جادادن، حمل، یها روش -ب

 .نگردد یا سازه عضو  دوام و  یبرداربهره مقاومت،
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 جداکننده و انقباض ساخت، یها درز  9-22-5-6

 یطراح اطالعات  9-22-5-6-1

 .دینما اقتضا طرح که یصورت در جداکننده و انقباض ساخت، یها درز  نمودن مشخص -الف

 درزها قیطر از روهاین گرید و برش انتقال یبرا الزم اتیجزئ -ب

 .شود یم ختهیر آن مجاورت در دیجد بتن که یمحل در شده سخت بتن سطوح کردن مضرس شامل درز، یسطح یساز آماده -پ

 صورت شده جوش یلگردهایم ای سردار یها خیم گل قیطر از بتن و یفوالد یهالیپروف انیم برش انتقال که ییها محل -ت

 .باشد رنگ از یعار و زیتم دیبا ردیگیم

 منظور به ساخته شیپ سقف ای کف یفوقان سطح و درجا دال بتن  مشترک فصل کردن مضرس  شامل  سطح یساز آماده  -ث

 درجا بتن و ساخته شیپ قطعه مشترک عملکرد

 

 :یفن مشخصات  9-22-5-6-2

  یبرا دیبا باشد متفاوت شده داده نشان ساخت مدارک در چه آن با ای نشده مشخص ها آن اتیجزئ ای محل که ییها درز -الف

  .شود ارائه تیصالح یدارا طراح مهندس به یبررس

 مگر شوند، داده قرار یاصل و یفرع یرهایت ها، دال دهانه یانیم سوم کی در دیبا سقف ای کف یها ستمیس در ساخت یها درز  -ب

 .باشد شده نییتع یا حرفه مجاز طراح توسط یگرید قیطر به که آن

 قیطر به که آن مگر باشند، داشته فاصله آن بر از  متقاطع ریت عرض برابر دو حداقل دیبا  یاصل یرهایت در ساخت یدرزها  -پ

 .باشد شده نییتع تیصالح یدارا طراح مهندس توسط یگرید

 .شود برداشته  آن یرو از دیجد یزیر بتن از قبل شده خشک دوغاب و بوده زیتم دیبا  ساخت یها درز  -ت

 .شود مضرس مشخصات، مطابق  دیبا ساخت یها درز در بتن  سطح -ث

 .شود برداشته درز محل در  آزاد آب و شده سیخ دیبا ساخت یدرزها دیجد یزیر بتن از قبل  -ج

 

 یبتن قطعات ساخت 9-22-5-7

 یطراح اطالعات  9-22-5-7-1

 دما رییتغ  و یشدگ جمع خزش، ،یدگیتن شیپ از یناش یابعاد راتییتغ  گرفتن نظر در  یبرا الزم اتیجزئ -الف

 .گردد مشخص باشد، شده طرح یا لرزه مقاوم ستمیس از یجزئ ای یا سازه افراگمید عنوان به نیزم بر یمتک یهادال چنانچه -ب

 .کنند عمل واحد کی عنوان به دیبا که یا پله ای دار بیش اضالع یدارا یها شالوده ساخت اتیجزئ -پ

  شود نییتع 16-9 فصل مطابق شوند اجرا پارچه کی دیبا  یبتن یها ستون و ها دال که یمحل -ت
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 :یفن مشخصات  9-22-5-7-2

 حالت از ها آن اهگ هیتک که شوند یزیر بتن یهنگام دیبا باشند، یم وارید ای ستون بر یمتک که ها دال و یفرع و یاصل یرهایت -الف

 .باشد شده خارج کیپالست

 آن مگر شوند، اجرا آتن با کپارچهی دال ستمیس از یبخش صورت به دیبا ها ستون سر و بهیکت ها،چهیماه ،یفرع و یاصل یرهایت -ب

 .باشد شده نییتع تیصالح یدارا طراح مهندس توسط یگرید قیطر به که

 متریلیم 600 حداقل شعاع به کپارچهی دیبا یم ستون بتن شوند، اجرا کپارچهی دال و ستون بتن است قرار که ییها محل در   -پ

 .ابدی ادامه کپارچهی دال با و شده ختهیر دال عمق تمام در دال بر از

 باشد، شده  مشخص ساخت مدارک در یا لرزه مقاوم ستمیس از یجزئ ای یا سازه افراگمید عنوان به نیزم بر یمتک دال چنانچه -ت

 تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا با مگر ست،ین مجاز اره با برش قیطر از درز دادن شکل

 

 ساخت الزامات و آرماتورها  6-22-9

 اتیکل  9-22-6-1

 یطراح اطالعات  9-22-6-1-1

 4-9 فصل  مطابق آن مشخصه و آرماتور رده -الف

 ها آرماتور یمهار طول و اتیجزئ ،یریقرارگ محل الزامات قطر، نوع، -ب

 آرماتور یرو بتن پوشش  -پ

 یپوشش یها وصله طول و تیموقع  -ت

 یکیمکان یها وصله تیموقع و نوع -ث

 ییاتکا یها وصله تیموقع و نوع -ج

 ها لگردیم جوش الزامات گرید و یجوش یها وصله تیموقع و نوع -چ

  ....... استاندارد مطابق ، آرماتور حفاظ اندود مشخصات  -ح

 .شوند برده کار به  ندهیآ توسعه منظور به است قرار که انینما یها آرماتور یبرا یخوردگ برابر در محافظت نحوه  -خ

 

 یفن مشخصات   9-22-6-1-2

 .گردد ارائه ها آرماتور یاکارخانه شاتیآزما و مشخصات گزارش -الف

 زدودن شده شیآزما نمونه که برد کار به توان یم یصورت در را دو نیا بیترک ای یشدگ پوسته ، یزدگ زنگ یدارا یها آرماتور  -ب

 .باشد منطبق  طول واحد وزن و  (ها آج اندازه و) قطر حداقل مورد در استاندارد  مشخصات با یدست برس با زنگ

 نظر از آور انیز مواد گرید ای روغن گل، خ،ی از یعار دیبا ها آرماتور هیرو ،یزیر بتن هنگام در -پ

 .باشد بتن با یچسبندگ کاهش
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  یجاگذار 9-22-6-2

 یطراح اطالعات  9-22-6-2-1

 5-22-9 جدول بر منطبق بتن پوشش و  (ریت عمق)  d یها یروادار به توجه با  آرماتور تیموقع یها یروادار  -الف 

 

 شده مشخص پوشش و d حدود 5-22-9 جدول

d (متریلیم) محدوده d (متریلیم) (متریلیم)بتن شده مشخص پوشش محدوده 

 ± 10 200 یمساو ای کوچکتر

 مقدار دو نیکوچکتر

10- 

 پوشش در کاهش سوم کی تا

 شده مشخص

 ± 13 200از بزرگتر

 مقدار دو نیکوچکتر

13- 

 پوشش در کاهش سوم کی تا

 شده مشخص

 

-9  جدول در بتن پوشش  یبرا شده مشخص یروادار 6-22-9جدول مطابق آرماتورها یانتها و ها خم تیموقع یها یروادار  -ب

 .رود یم کار به زین عضو آزاد یانتها یبرا 22-6

 

 آرماتور یانتها و خم تیموقع یطول حدود 6-22-9 جدول

 آرماتور یانتها و خم تیموقع (متریلیم) حدود

 یرسریز ریت و ها براکت وستهیناپ یانتها ± 12

 اعضا گرید وستهیناپ یانتها ± 25

 ها تیموقع گرید ± 50

 

 

 :یفن مشخصات  9-22-6-2-2

 هنگام شدن جا به جا از ممانعت یبرا و گرفته قرار شده نییتع یروادار محدوده در دیبا ها، لگردیم گروه  شامل آرماتور،  -الف

 .شود بسته یزیر بتن

 مشخص یروادار از خارج اعوجاج بدون و یمساو فواصل با و بوده وستهیپ میس ای لگردیم از متشکل دیبا چیدورپ یواحدها -ب

 .شوند داده قرار محل در  شده

 .باشد تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا مورد ای ساخت مدارک مطابق دیبا آرماتورها وصله -پ

  یرو محور هم صورت به دیبا ها آن شده دهیبر قائم یانتها دارند، ییاتکا وصله که ها ستون یطول یلگردهایم  در -ت

 .رندیگ قرار گریکدی

 . باشند 3-6-4-21-9 یبندها مطابق دیبا لگردهایم یانتها -ث
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 کردن خم  9-22-6-3

 :یفن مشخصات  9-22-6-3-1

 یدارا طراح مهندس توسط یگرید قیطر به که آن مگر ،شوند خم سرد حالت در محل در گرفتن قرار از قبل  دیبا ها آرماتور -الف

 .باشد شده نییتع تیصالح

 توسط ای شده مشخص ساخت مدارک در آنکه مگر ست،ین مجاز است مدفون بتن در ها آن از یبخش که ییآرماتورها کردن خم -ب

 .شود صادر آن مجوز تیصالح یدارا طراح مهندس

  .شود زده خم قالب در قرارگرفتن از قبل دیبا (شش به کی خم و S خم مانند) امتداد هم ریغ لگردیم -پ

 

 آرماتور جوش 9-22-6-4

  یفن مشخصات 9-22-6-4-1

  باشد ساختمان یمل مقررات دهم نامه آئین برمشخصات منطبق دیبا لگردهایم هیکل جوش -الف

 تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا مورد که آن مگر شود، استفاده متقاطع یها لگردیم جوش از دینبا ها لگردیم بستن یبرا -ب

 .باشد

  

 

 بتن در ها یمهار -9-22-7
 یطراح اطالعات  9-22-7-1

 .شوند تیرعا 3-1-18-9 بند  به توجه با دیبا نظر مورد یکاربر طیشرا یبرا ها یمهار تیفیک و یابیارز الزامات -الف

 ها یمهار  نصب الزامات و موثر یمهار عمق ت،یموقع اندازه، نوع، -ب

 .باشند 7-18-9 بند مطابق  لبه از فاصله حداقل -پ

 .باشند 12-22-9 و 9-18-9 یبندها مطابق یبازرس الزامات -ت

 ها سنگدانه نوع و بتن مقاومت ،یمهار نوع شامل یمقاومت مشخصات ،ینکاشت یها یمهار مورد در -ث

 بتن، عمر حداقل ،5-4-18-9 بند مطابق یطراح در استفاده مورد مشخصه یوستگیپ تنش ،یچسب یها یمهار مورد در  -ج

 .آن یساز آماده و بتن کردن سوراخ الزامات و مصرف صورت در سبک یها سنگدانه نوع نصب، زمان در بتن رطوبت بتن، یدما

 .باشد 4-9-18-9 مطابق دیبا لیما یمهارها یبرا و 1-9-18-9 مطابق دیبا یکل طور به نصاب تیصالح  -چ

 .ندینما تحمل را یکشش یدائم بار چنانچه باال، سمت به لیما ای یافق صورت به یچسب یها یمهار یبرا الزم مشخصات -ح

   3-9-18-9 مطابق شاهد یهانمونه یبارگذار یبرا بار مقدار ،یچسب یها یمهار مورد در -خ

 ندهیآ در کار ادامه یبرا آتش و یخوردگ مقابل در انینما یها یمهار حفاظت نحوه -د 

 

 :یفن مشخصات 9-11-7-2
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 یکتب دستورالعمل با مطابق دیبا یچسب یها یمهار. شوند نصب سازنده دستورالعمل مطابق دیبا یکاشتن یها یمهار  -الف

 .شوند نصب سازنده

 

  مدفون اقالم 9-22-8
 یطراح اطالعات 9-22-8-1

 .اند شده طرح تیصالح یدارا طراح توسط که مدفون اقالم تیموقع و اتیجزئ اندازه، نوع، -الف

 .هستند ازین مورد آنها بر عمود یراستا در هاغالف و ها لوله مدفون یهاقسمت ینگهدار یبرا که ییآرماتورها -ب

 ها آن اتصاالت و ها لوله مدفون یهاقسمت یرو بر نظر مورد بتن پوشش -پ

 یم یباق انینما ندهیآ شده ینیب شیپ موارد با اتصال منظور به که یخوردگ برابر در بتن در مدفون اقالم حفاظت نحوه -ت

 .مانند

 :یفن مشخصات 9-22-8-2

 طراح مهندس دییتا یبرا دیبا اند، نشده داده نشان ساخت مدارک در که مدفون اقالم تیموقع و اتیجزئ اندازه، نوع، -الف

 شوند ارائه تیصالح یدارا

-فوالد یتیالکترول واکنش و ومینیآلوم-بتن واکنش از تا باشند یحفاظت پوشش یدارا دیبا یومینیآلوم مدفون اقالم -ب

 .شود یریجلوگ ومینیآلوم

 بر موثر یدما و فشار مواد، از یناش آثار برابر در دیبا اند، نشده داده نشان ساخت مدارک در که ها آن اتصاالت و ها لوله -پ

 .شوند طرح ها آن

 با آب بجز یبخار ای گاز ع،یما چیه دینبا بتن در مدفون یها لوله در برسد، خود مشخصه مقاومت به بتن که آن از قبل -ت

 .ابدی انیجر مگاپاسکال 35/0 از تر کم فشار و وسیسلس درجه 32 از تر کم یدما

 آب ای یتشعشع شیگرما یبرا که ییها لوله مگر شوند، داده قرار نییپا و باال لگردیم شبکه نیب دیبا ها لوله ها دال در -ث

 .باشند شده گرفته نظر در  خی و برف کردن

 الزم شده نییتع محل از ها لگردیم ییجابجا و زدن خم برش، که شوند نصب و ساخته یطور دیبا ها غالف و ها لوله -ج

 .نباشد

 

 ساخته شیپ یبتن قطعات یبرا الزامات 9-22-9
 .شود یم استفاده آرمه بتن یها ساختمان در ساخته شیپ قطعات از که است یموارد به مربوط بند نیا الزامات

 :یطراح اطالعات 9-22-9-1

 .آنها اتصاالت و ساخته شیپ یاعضا ابعاد یروادار حدود -الف

 ،ییجابجا از یناش موقت یبارها برابر در مقاومت یبرا ازین مورد یآرماتورها و مدفون، اقالم ها، دستگاه باالبردن اتیجزئ -ب

 توسط چنانچه اتیجزئ نیا. باشد شده یطراح تیصالح یدارا طراح مهندس توسط اگر نصب، و نقل و حمل ،یساز رهیذخ

 . شود رسانده یو دیتائ به لزوم صورت در و شده هیته کارگاه در دیبا باشد نشده یطراح تیصالح یدارا طراح مهندس

 :یفن مشخصات 9-22-9-2

 . شوند یگذار نشانه دیتول خیتار زین و سازه در نصب جهت و محل دادن نشان یبرا دیبا اعضا -الف
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 . باشد نصب به مربوط مالحظات با مطابق دیبا اعضا یرو ییشناسا میعال -ب

 ح،یصح دمانیچ از تا شوند مهار و ینگهدار دیبا آنها به متصل یها سازه و ساخته شیپ یاعضا نصب، زمان طول در -پ

 . شود حاصل نانیاطم یدائم اتصاالت لیتکم تا آنها یداریپا و مقاومت

 دیبا د،ینما دیتائ است کیپالست حالت در بتن که یحال در را مدفون اقالم یجاگذار ت،یصالح یدارا طراح مهندس اگر -ت

 :شود تیرعا ریز 4 تا 1 موارد

 .باشند انینما ای و شده زده رونیب ساخته شیپ بتن قطعه از ،یبازرس یبرا د،یبا مدفون اقالم -1

 . شوند قالب ای حلقه بتن یلگردهایم با ستین الزم مدفون اقالم -2

 .کرد ینگهدار خود، محل در است یریخم حالت در بتن که یزمان تا دیبا را مدفون اقالم -3

 . شود متراکم دیبا مدفون اقالم اطراف در بتن -4

 

 یبند قالب 9-22-10
 قالب یطراح 9-22-10-1

 یطراح اطالعات 9-22-10-1-1

 ها قالب کردن باز و نصب ساخت، طرح، به مانکاریپ الزام شرائط نیتام -الف

 دارند یزن شمع به ازین که مرکب اعضاء تیموقع -ب

 مرکب مقاطع ریز یها شمع کردن باز شرائط -پ

 :یفن مشخصات 9-22-10-1-2

 :گردد منظور ریز( 4) تا( 1) الزامات دیبا ها قالب یدرطراح -الف

 یزیر بتن روش -1 

 یزیر بتن تداوم -2

 یا ضربه و قائم ،یافق یروهاین شامل ساخت، نیح یبارها -3

 یقبل شده ساخته اجزاء به نرساندن بیآس -4

 .شود ساخت مدارک با مطابق اجزاء، ابعاد و خطوط شکل، به منجر که باشد چنان دیبا ها قالب نصب و ساخت -ب

 .شود یریجلوگ بتن ریخم آمدن رونیب از تا باشد بند آب یکاف قدر به دیبا قالب یها درز -پ

 .کنند حفظ را خود شکل و تیموقع که شوند بسته ای مهار یطور دیبا ها قالب   -ت

 

 ها قالب برداشتن 9-22-10-2

 

 :یفن مشخصات 9-22-10-2-1

 یبارها و دهید تدارک دیجد یها شمع نصب و ها قالب کردن باز  یبرا یروش و برنامه دیبا مانکاریپ  اجرا، شروع از قبل -الف

 .دینما محاسبه اتیعمل نیا خالل در را سازه به وارده

 توسط دیبا بوده نظر در ها شمع نصب و ها قالب کردن باز یزیر برنامه در که بتن ازین مورد مقاومت و یا سازه لیتحل -ب

 .گردد ارائه  صالحیذ مراجع ای  تیصالح یدارا طراح مهندس به لزوم صورت در و شده مدون مانکاریپ
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  سازه از  قسمت آن که آن مگر شود، برداشته یقالب چیه ای شده وارد ساخت نیح یبارها دینبا سازه از قسمت چیه در -پ

 بهره در اخالل بدون را، قسمت آن ساخت نیح یها بار و خود وزن منیا تحمل یبرا یکاف مقاومت  مانده یباق قالب با همراه

 .باشد داشته ،یبردار

 نیتخم و ها قالب  مقاومت شده، ینیب شیپ یبارها گرفتن نظر در با و سازه لیتحل از استفاده با دیبا ازین مورد مقاومت -ت

 .شود داده نشان درجا بتن مقاومت

 شده نییتع گرید یها روش ای کارگاه در شده آورده عمل یها استوانه شیآزما اساس بر دیبا درجا بتن  مقاومت یابیارز -ث

 .شود رسانده صالحیذ مراجع ازین صورت در و تیصالح یدارا طراح مهندس دییتا به و

 .نکند دار خدشه را سازه یبردار بهره و یمنیا که شود برداشته یقیطر به دیبا ها قالب -ج

 .ندینب بیآس اتیعمل تاضمن باشد داشته یکاف مقاومت دیبا قالب برداشتن از بعد شده انینما بتن -چ

 ،ساخت دست در سازه از قسمت چیه بر دینبا باشد افتهی کاهش زنده و مرده بار بیترک از شیب که ساخت نیح بار نوع چیه 

 دارکردن خدشه بدون ،یاضاف بار با مقابله یبرا یکاف مقاومت دهد نشان سازه لیتحل که آن مگر شود، وارد شمع، با نشده ینگهدار

 .دارد را، یبردار بهره

 

 بتن رشیپذ و یابیارز 9-22-11
 اتیکل 9-22-11-1

f𝑐 بتن مقاومت 9-22-11-1-1
 ای مترییلیم x 150 300ابعاد هب یا استوانه آزمونه دو اقل حد یها مقاومت نیانگیم یبرمبنا ′

f𝑐  یبرا روزه 28 سن در و شده برداشته  بتن مخلوط کی از که متر،ییلیم x100 200 ابعاد به یا استوانه آزمونه سه حداقل
′  

 .شود یم یابیارز باشند، شده شیآزما

 .شود یم دهینام نمونه کی مقاومت آزمونه، سه ای دو مقاومت نیانگیم آئین نامه نیا در

 کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان طرف از شده دیتائ تیصالح یدارا دیبا ها شیآزما انجام مسئول شگاهیآزما 9-22-11-1-2

 .باشد

 عمل یبرا را ها آزمونه دهند انجام کارگاه در تازه بتن یبررو را ها شیآزما دیبا که یمحل شگاهیآزما نیمسئول 9-22-11-1-3

 با همراه را تازه بتن یدما و ندینما هیته کارگاه در یآور عمل یبرا ییها آزمونه لزوم صورت در ، ند،ینما آماده استاندارد یآور

 .باشند یکاف تیصالح یدارا دیبا یاصل شگاهیآزما در شاتیآزما انجام نیمسئول زیون ند،ینما ادداشتی آنها یساز آماده

 در و بتن کننده دیتول مانکار،یپ ت،یصالح یدارا طراح مهندس یبرا دیبا رشیپذ یها شیآزما  هیکل گزارش 4-1-11-22-9

 .گردد ارسال ساختمان بازرس و کارفرما یبرا لزوم صورت

 

 یبردار نمونه تواتر 2-11-22-9

 گردد یم هیته شود، یم ختهیر روزانه که بتن مخلوط نوع هر از  مقاومت نییتع منظور به که ییها نمونه تعداد 9-22-11-2-1

 :باشد ریز( پ) تا( الف) یبندها مطابق دیبا

 بار کی یروز حداقل -الف   

 بتن مترمکعب 100 هر یبرا نمونه کی حداقل  -ب   

 ها دال ای ها وارید بتن سطح از مترمربع 450 هر یبرا نمونه کی حداقل -پ   
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 نوع کی یبرا مقاومت شیآزما پنح از کمتر یبردار نمونه تواتر که باشد چنان یزیر بتن کل حجم یا پروژه در اگر  9-22-11-2-2

 که یصورت در و شود، گرفته شده، انتخاب یتصادف بطور که مانهیپ پنج حداقل از دیبا مقاومت یها آزمونه دهد، دست به بتن مخلوط

 .شود برداشته الزم تعداد به مانهیپ هر از رود، کار به بتن مانهیپ پنح از کمتر

 الزم مقاومت شیباشد،آزما مکعب متر  پنح و یس از کمتربتن مخلوط نوع کی یبرا یزیر بتن کل حجم اگر  9-22-11-2-3

 .شود دییتا و ارائه ساختمان بازرس به بتن مقاومت از یکاف شواهد که آن بر مشروط بود نخواهد
 

 بتن مقاومت رشیپذ ضوابط 9-22-11-3

 

 :ندینما نیتام را ریز( ب) و( الف) الزامات دیبا رشیپذ شیآزما یبرا شده هیته  یها آزمونه 9-22-11-3-1

 .باشد......  مرجع مطابق دی با ها آزمونه یبرا بتن از یریگ نمونه -الف

 . باشد......  مرجع مطابق آنها شیآزما و......  و.....  یها مرجع مطابق دیبا ها آزمونه یبرا بتن یآور عمل -ب

 :باشند برقرار ریز( ب) و( الف) طیشرا که است قبول قابل یهنگام بتن مخلوط نوع کی  مقاومت 9-22-11-3-2

𝑓𝑐 از شتریب ای برابر یمتوال نمونه سه هر مقاومت نیانگیم -الف 
 .باشد ′

𝑓𝑐 اگر  -ب 
𝑓𝑐از کمتر دینبا ها نمونه از کی چیه مقاومت باشد، مگاپاسکال 35برابر ای تر کوچک  ′

′ −  باشد مگاپاسکال 3.5

 اگر و

𝑓𝑐
0.90𝑓c از کمتر دینبا ها نمونه از کی چیه مقاومت باشد، پاسکال مگا35 از بزرگتر ′

 .باشد ′

 جینتا نیانگیم تا شود گرفته شیپ در یاقدامات دیبا نشود، برآورده 2-3-11-22-9 بند طیشرا از کیهر چنانچه 9-22-11-3-3

 .ابدی شیافزا بعد یها شیآزما در مقاومت

 کم، مقاومت با بتن جینتا یبررس به مربوط الزامات نگردد، برآورده  ب-2-3-11-22-9 بند طیشرا چنانچه 9-22-11-3-4

 .گذاشتهشود اجرا به دیبا ،4-11-22-9 بند موضوع

 

 کم مقاومت با بتن جینتا یبررس  9-22-11-4

 را ب-2-3-11-22-9 بند ضابطه استاندارد طبق شده یآور عمل یها نمونه از کی هر مقاومت شیآزما جینتا اگر 9-22-11-4-1

 انجام دیبا یاقدامات دهد، نشان بتن آوردن عمل و حفاظت در یصینقا کارگاه در آمده عمل یها نمونه شیآزما چنانچه ای نکند اقناع

 .گردد حاصل نانیاطم سازه مقاومت بودن یکاف به نسبت تا شود داده

 نشان  سازه مقاومت در را یا مالحظه قابل کاهش محاسبات و شود دییتا کم مقاومت با بتن احتمال چنانچه 9-22-11-4-2

 شیآزما هر یبرا یموارد نیچن در. دانست مجاز توان یم را....  مرجع ضوابط  مطابق نظر مورد هیناح از یریگ مغزه شیآزما دهد،

𝑓𝑐  از تر کم مقاومت
 .شود گرفته دیبا مغزه عدد سه رش،یپذ یبرا شده نییتع مقدار به ، ′

 شده منتقل شگاهیآزما به شده، ینگهدار بسته سر آب مخزن در مرطوب طیشرا در  دیبا شده گرفته یها مغزه 9-22-11-4-3

 روش که آن مگر شوند، شیآزما یریگ مغزه از پس روز 7 تا ساعت 48 نیب دیبا ها مغزه. گردد شیآزما.....  مرجع ضوابط  ومطابق

 .شود داده اجازه تیصالح یدارا طراح مهندس توسط یگرید

 :باشد شده نیتام ریز( ب) و( الف) طیشرا اگر شود یم یتلق قبول قابل شده یریگ مغزه آن از که یا هیناح بتن 9-22-11-4-4

0.85𝑓𝑓𝑐 حداقل مغزه سه مقاومت نیانگیم -الف
 .باشد ′,

0.75𝑓𝑐 از ها مغزه از کی چیه مقاومت -ب
 .نباشد تر کم ′
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 .باشد یم مجاز برخورداراست یآشفتگ از  ها آن مغزه شیآزما جینتا که یمناطق از یاضاف یها مغزه شیآزما 9-22-11-4-5

 مقاومت بودن یاف و نگردد برآورده ها مغزه مقاومت شیآزما جینتا اساس بر سازه مقاومت یابیارز ضوابط چنانچه 9-22-11-4-6

 دستور هر ای 23-9 فصل مطابق یابیارز دستور نشدهسازه دییتا بخش آن یبرا تواند یم مسئول مرجع بماند، یباق ابهام در سازه

  .دینما صادر را گرید یمقتض

 

 فوالد رشیپذ و یابیارز 9-22-12
 

  بردارینمونه تواتر 9-22-12-1

 حداقل و مصرفی آرماتور کل کیفیت معرف آنها برروی شده انجام هایآزمایش نتایج که باشد ایگونه به باید هانمونه تواتر و تعداد

 :باشند بند این( پ) تا( الف) در شده ذکر میزان به

  نمونه سری یک آن کسر و میلگرد وزن کیلوگرم 50000 هر ازای به( الف

  نمونه سری یک قطر هر از( ب

  نمونه سری یک فوالد نوع هر از( پ

 شود انجام 2-12-22-9 بند در مذکور هایآزمایش باید نمونه یسر هر برروی

 

  بتن در مصرفی هایمیلگرد الزامی ضوابط 9-22-12-2

 

 میلگردها هندسی مشخصات 9-22-12-2-1

 .باشد 3132 شماره به ایران مل ی استاندارد با مطابق باید آجدار یمیلگردها هایآج و میلگردها هایقطر و هاطول رواداری

 نظر در بدون آجدار میلگرد قطر یعنی ،(d1)آجدار میلگردهای زمینه قطر وآجدار، ساده هایمیلگرد انواع اسمی قطر الزامات و ضوابط

. باشدمی 7-22-9 جدول مطابق آن آج کامل احتساب با میلگرد قطر یعنی ،(d2) آجدار میلگردهای خارجی قطر نیز و آن آج گرفتن

 .باشد مربوطه یمل یاستانداردها با مطابق باید میلگردها یهاویژگی سایر
 

 هامیلگرد یمكانیك مشخصات 9-22-12-2-2

-2-12-22-9 یا 1-2-2-12-22-9 شماره بندهای شرایط از یکی که شوندمی شناخته قبول قابل مکانیکی نظر از زمانی میلگردها

 برآورده آیندمی ذیل در که 5-2-2-12-22-9 و 4-2-2-12-22-9 و 3-2-2-12-22-9 بندهای شرایط همه همزمان طور به و 2-2

 :نمایند

 

 :باشد برقرار( 1-10-9) رابطه باید انتخابی میلگرد آزمونه 5 تمامی در 9-22-12-2-2-1

     (9-22-1              )5،...،1 =i             ,( )y obs i ykf f
 

 

. شودمی انتخاب دیگر آزمونه 5 نشود، برآورده 1-2-2-12-22-9 بند شرایط از بخشی یا تمام که صورتی در 9-22-12-2-2-2

 :کند صدق( 2-22-9) رابطه در باید 2-2-2-12-22-9 و 1-2-2-12-22-9 بندهای در مذکور آزمونه 10 نتایج
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 هاضوابط و الزامات قطرهای: اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگرد 7-22-9جدول 

قطر اسمی 

میلگردهای 

240 (
b

d

()mm) 

)با آج  400Sو 340Sمیلگردهای 

 دوکی(

)با  400Sو 340Sمیلگردهای 

 آج یكنواخت(
 )با آج دوکی( 500Sمیلگردهای 

قطر 

 اسمی

(
b

d

()mm) 

قطر 

 زمینه

(d1

()mm) 

حداکثر 

ارتفاع 

برجستگی 

طولی 

(mm) 

قطر 

 اسمی

(
b

d

()mm) 

 قطر

 زمینه

(d1

()mm) 

 قطر

 خارجی

(d2

()mm) 

قطر 

 اسمی

(
b

d

()mm) 

قطر 

 زمینه

(d1

()mm) 

قطر خارجی در 

بلندترین نقطه آج 

عرضی و یا آج 

d2طولی )
()mm) 

6 6 70/5 6/0 6 75/5 75/6 - - - 

8 8 60/7 8/0 8 50/7 00/9 - - - 

10 10 50/9 0/1 10 30/9 30/11 - - - 

12 12 40/11 2/1 12 00/11 50/13 - - - 

14 14 40/13 4/1 14 00/13 50/15 14 20/13 70/15 

16 16 30/15 6/1 16 00/15 00/18 16 20/15 20/18 

18 18 30/17 8/1 18 00/17 00/20 18 20/17 20/20 

20 20 20/19 0/2 20 00/19 00/22 20 20/19 20/22 

22 22 20/21 2/2 22 00/21 00/24 22 20/21 20/24 

25 25 03/24 5/2 25 00/24 00/27 25 20/24 20/27 

28 28 90/26 8/2 28 50/26 50/30 28 80/26 80/30 

32 32 78/30 2/3 32 50/30 50/34 - - - 

36 36 80/34 6/3 36 50/34 50/39 - - - 

40 40 50/38 0/4 40 50/38 50/43 - - - 
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 زیر روابط تمامی باید 2-2-2-12-22-9 و 1-2-2-12-22-9 هایبند در مذکور هایآزمونه از یک هر در 9-22-12-2-2-3

 :باشد برقرار

     (9-22-5)                        ,/ ( )su y obs if f1 18 

 

     (9-22-6)           ,( ) /su obs i ykf f1 25 

 

     (9-22-7)                         
 ,y obs yki

f f MPa 125
 

     (9-22-8)                    , ,/ ( )su obs y obs ii
f f1 25

 

 

 5 طول به دیگری و برابر 10 طول به یکی معیار، طول دو نسبی طول ازدیاد پذیری،شکل ضابطه عنوان به 9-22-12-2-2-4

 .باشد 8-22-9 جدول در مندرج مقادیر با برابر حداقل باید( 5 و 10یعنی) میلگرد قطر برابر
 

 حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فوالدی در آزمایش کشش 8-22-9جدول 

 رده فوالد                

 ازدیاد طول نسبی

240S 340S 400S 500S 

 10  18/0 15/0 12/0 08/0حداقل مقدار مجاز 

 5 25/0 18/0 16/0 10/0حداقل مقدار مجاز 

 

 آزمون تحت 9-22-9 جدول در مندرج هایاندازه و مشخصات با باید میلگردها پذیری،شکل ضابطه عنوان به 9-22-12-2-2-5

 .گیرند قرار خمش

 

زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش  9-22-9جدول 

 میلگردهای فوالدی

 رده

نسبت قطر فك  زاویه خمش )درجه(

خمش به قطر اسمی 

 میلگرد
 خمش مجدد خمش سرد

240S 180 90 2 

340S 180 90 3 

400S 180 90 5 

500S 90 90 5 
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 .گیردمی صورت مجدد خمش و سرد خمش صورت دو به خمش آزمون

 عملیات گونههیچ و آمده دست به تولید خط از مستقیما  که مترمیلی 250 حداقل طول با هایینمونه روی بر سرد خمش آزمون    

  انجام است نشده اعمال آن روی بر( تراشکاری جمله از) مکانیکی

 .گیردمی صورت ایران مل ی استاندارد مطابق سرد خمش آزمون روش. شودمی

 و خم محیط دمای در درجه 90 میزان به است، سرد خمش هاینمونه مشابه که آزمون هاینمونه مجدد، خمش آزمون در    

 محیط دمای به و شده سرد نمونه آنکه از پس. شودمی گرم وسیسلس درجه 100 دمای تا ساعت نیم حداقل مدت به نمونه سپس

 .گردانندبرمی درجه 20 میزان به یکنواخت، و پیوسته نیروی با را آن رسید

 سایر یا شکستگی ترک، گونه هیچ خمش، از پس که گرددمی تلقی قبول قابل خمش هایآزمون از یک هر نظر از زمانی میلگرد    

 .نشود مشاهده و نگردد ایجاد درآن( مربوطه مل ی استانداردهای مطابق) عیوب

 

  مشخصات سایر  9-22-12-3

 پذیری جوش آزمایش تحت میلگردها این باید شود، استفاده جوشی وصله از میلگردها در است قرار که صورتی در 9-22-12-3-1

 .گیرند قرار خمش و کشش آزمایش تحت باید شده جوش هاینمونه آزمایش این در. گیرند قرار

 در یا جوش محل در شده، گسیخته مقطع که گرددمی تلقی قبول قابل پذیریجوش نظر از میلگرد زمانی کشش، آزمایش در    

 در ترکی کردن، خم از پس که گرددمی تلقی قبول قابل پذیری جوش نظر از میلگرد زمانی خمش، درآزمایش. نباشد آن مجاورت

 .نیاید وجود به جوش خود و شده جوش منطقه

 دچار عمیق و موضعی طور به که میلگردهایی ویژه به باشند، زده زنگ شدن پوسته تاحد که میلگردهایی مورد در 9-22-12-3-2

 :شود انجام آنها هاینمونه روی بر( ب) و( الف) هایآزمایش پاشی، ماسه از پس باید باشند شده خوردگی

 2-12-22-9 بند در مذکور موارد مجدد کنترل و آزمایش( الف

  ایران مل ی 3132 استاندارد در مذکور هایرواداری با آن مطابقت و میلگردها اسمی قطر مجدد گیریاندازه( ب

 .شوندمی تلقی قبول قابل غیر نسازند، برآورده را( ب) و( الف) ضوابط شده پوسته میلگردهای که صورتی در

 تحت مجددا  که باشندمی قبول و مصرف قابل هنگامی فقط اند،شده شدید اعوجاج و خم دچار که میلگردهایی 9-22-12-3-3

 .سازند برآورده را مزبور ضوابط و قرارگرفته خمش آزمایش

 

 یبازرس 9-22-13
 

 اتیکل 9-22-13-1

 از مرحله هر در یبازرس. ردیگ قرار یبازرس مورد قسمت نیا ضوابط مطابق دیبا یبتن یها سازه ساخت اتیعمل 9-22-13-1-1

 .شود انجام طیشرا واجد بازرس ای تیصالح یدارا طراح مهندس نظارت تحت دیکاربا

 مدارک مطابق را، اتیعمل دیبا طیشرا واجد بازرس ای و او نظارت تحت یفرد ای تیصالح یدارا طراح مهندس 9-22-13-1-2

 .دینما دییتا ساخت،

 تیصالح یدارا طراح مهندس نظر تحت ط،یشرا واجد بازرسان ژه،یو یخمش یها قاب ساخت مداوم یبازرس در  9-22-13-1-3

 دارد، را اجزا نیا یبازرس یسرپرست یتوانائ که تیصالح یدارا طراح مهندس نظر تحت ای دارد، برعهده را سازه یطراح تیمسئول که

 . ندینما یبازرس را یزیر بتن و یگذار دآرماتوریبا

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



                              جلددوم -ئین نامه بتن ایران آ                                                                                          نظارت و یبازرس ساخت، مدارک

 

 

243 

 

 

  یبازرس یها گزارش 9-22-13-2

 تیصالح یدارا حطرا مهندس نظر ریز ساخت، از مرحله هر در را شده یبازرس موارد دی با ،یبازرس یها گزارش 1- 9-22-13-2

 .گردد هیته ط،یشرا واجد بازرس ای و تیصالح یدارا طراح مهندس تحت یفرد ای

 :دینما مستند را( ت) تا( الف) موارد دی با ،یبازرس یها گزارش 9-22-13-2-2

  کار یکل شرفتیپ  -الف

 .است شده گرواردید اعضاء ای وارهاید ها، کف بر که ساخت نیح مالحظه بارقابل هرنوع   -ب

  شیآزما جینتا و سازه در یزیر بتن یبیتقر تیموقع بتن، در شده استفاده مواد یها نسبت رویمقاد مخلوط، خیتار و زمان  -پ

 .است رفته کار به که بتن مخلوط انواع یبرا شده سخت و تازه     بتن خواص

 کم طیمح یدما که یمواقع در آن آوردن عمل و جادادن هنگام در بتن یبرا شده گرفته نظر در محافظت و بتن  یدما  -ت

 . باشد یم وسیساس درجه 35 از تر شیب ای و  درجه 4 از تر

 ستمیس در آنها یهردو ای یمحور یروین خمش، با مقابله یبرا........   نوع دار آج یآرماتورها از که یموارد در 9-22-13-2-3

 و بند هم یرهایت مانند ژهیو یا سازه یوارهاید اجزاء و ژهیو یا سازه یها وارید ژه،یو یخمش یها قاب رینظ ژهیو یا لرزه یها

 .دینما دییتا...........  بند ضوابط با را ها آن مشخصات  انطباق دیبا لگردیم شیآزما یها شود،گزارش یم استفاده  ها وارید لبه اعضاء

 

  یبازرس مورد اتیعمل 9-22-13-3

 موارد شرح به ،یزمان شده نییتع فواصل در ای مداوم صورت به رند،یگ قرار دییتا و یبازرس مورد دیبا که یاتیعمل 9-22-13-3-1

 . باشند یم 3-3-13-22-9 و 2-3-13-22-9 یبندها

 :رندیز( پ) تا( الف) یها بند شرح به مداوم یبازرس ازمندین اتیعمل 9-22-13-3-2

  بتن دادن جا و یزیر بتن  -الف

 و....... بند مطابق دائم کشش با مقابله یبرا باال سمت به لیمتما ای یافق جهت در چسب با همراه  یها یمهار  کاشتن  -ب

  .دارد ضرورت  ...... مرجع ضوابط طبق یمهار یابیارز که یموارد در زین

 ریپذ شکل یخمش یها قاب  در یگذار آرماتور  -پ

 :رندیز( ث) تا( الف) یها بند شرح به یزمان شده نییتع فواصل در یبازرس ازمندین اتیعمل 9-22-13-3-3

  بتن در مدفون قطعات نصب ،یآرماتورگذار  -الف

 اعضاء از کی هر یبرا آن مدت و بتن آوردن عمل روش  - ب

 آنها یبعد موقت یها هیپا و ها قلب برداشتن و کردن پا بر  -پ

  شود یم استفاده قطعات نیا از که یموارد در گر،یکدی به آنها اتصال و ساخته شیپ قطعات نصب یتوال  -ت

 سخت بتن در..... بند مطابق چاک ریز یها یمهار و شونده باز یها یمهار نصب درجا، بتن درون یها یمهار نصب   -ث

   شده

 یمهار یابیارز شرط ای و نشده خواسته یبازرس.......  بند مطابق  ها آن یبرا که چسب با همراه  یها یمهار  نصب  -ج

  .است نشده دیق.....     مطابق
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 ارزیابی مقاومت سازه های موجود  9-23                                                

 

 گستره 9-23-1

به کار ضوابط این فصل در مورد ارزیابی مقاومت سازه های موجود، با استفاده از روش تحلیلی یا آزمایش بارگذاری  9-23-1-1

 .روندمی

 

 کلیات  9-23-2

ک سازه تردید وجود داشته یچنانچه در مورد برآورده شدن ضوابط ایمنی این آیین نامه، در یک قسمت یا تمامی   9-23-2-1

مقرر می کند انجام  دارای صالحیتطراح مهندس ، ارزیابی مقاومت باید به ترتیبی که باید تحت بارگذاری باقی بماندو سازه 

 پذیرد.

 برای که اعضا ایماده خصوصیات تعیین و ابعاد گیری اندازه و شده شناخته خوبی به مقاومت کمبود تاثیر اگر  9-23-2-2

 ارتباط این در. بود خواهد مجاز اطالعاتی چنین اساس بر مقاومت تحلیلی ارزیابی باشد، پذیر امکان هستند، نیاز مورد تحلیل

 .شود تعیین 3-23-9 بند اساس بر باید نیاز مورد هایداده

 برای که اعضا ایماده خصوصیات تعیین و ابعاد گیری اندازه یا و نشود شناخته خوبی به مقاومت کمبود تاثیر اگر  9-23-2-3

 .بود خواهد نیاز مورد 4-23-9 بند اساس بر بارگذاری آزمایش یک نباشد، پذیر امکان هستند، نیاز مورد تحلیل

آتی آن را بدهد و اگر پاسخ مشاهده شده زوال قسمت یا تمام یک سازه، احتمال  یکمقاومت در مورد  ردیداگر ت  9-23-2-4

برآورده سازد، سازه و یا آن قسمت از سازه می تواند برای  5-4-23-9در طی آزمایش بارگذاری، معیارهای پذیرش را مطابق بند 

دارای طراح مورد بهره برداری قرار گیرد. چنانچه مهندس  الحیتبا مجوز مهندس طراح داری ص یک دوره زمانی مشخص شده

 ضروری بداند، سازه باید بصورت ادواری مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. صالحیت

 

 ارزیابی مقاومت به روش تحلیلی 9-23-3

 سازه موجود وضعیتتعیین   9-23-3-1

 شوند.و یا تایید ابعاد اعضای سازه ای باید در محل مقاطع بحرانی تعیین   9-23-3-1-1

 خاصی نقاط در محل در میلگردها موقعیت اگر. شود تعیین گیری اندازه با باید میلگردها یاندازه و موقعیت  9-23-3-1-2

 موجود هاینقشه بر مبتنی جا همه در آرماتورها موقعیت نمودن منظور شود، تایید هانقشه روی اطالعات و شده سنجی صحت

 .بود خواهد مجاز
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𝑓𝑐  یک نیاز،در صورت   9-23-3-1-3
و یا آزمایش ای از زمان ساخت اصلی، استوانههای آزمایشتحلیل نتایج  بر اساس معادل′

 شود.که از قسمتی از سازه که مقاومت آن مورد تردید است گرفته شده، تخمین زده می ییهای مغزه ها

 

 های نمونه آزمون و تهیه»ایران  12306استاندارد ملی شماره روش مغزه گیری و آزمایش مغزه ها باید مطابق   9-23-3-1-4

 باشد.  «بتنی شده اره تیرهای و شده گیری مغزه

 

 جدیدهای قطعی مستند در حین اجرا، و یا آزمایش یششک هایآزمایشاساس بر  آرماتورها بایدخصوصیات   9-23-3-1-5

 .گرددتعیین  هستند،سازه  داخل میلگرد یهایی که نمایندهاز داخل سازه تهیه شده، و یا نمونههایی که نمونه از

 

 ب کاهش مقاومت یضرا  9-23-3-2

تعیین 1-3-23-9بند مطابق مصالح مصرفیخصوصیات میلگردها و اندازه در صورتیکه ابعاد قطعات، موقعیت و   9-23-3-2-1

ذکر شده اند افزایش داد ولی این ضرائب نباید در این آیین نامه که  را  ∅کاهش مقاومت،  بیمی توان مقادیر ضرا شده باشند،

 :دنبیشتر باش 1-23-9از محدوده مقادیر مندرج در جدول شماره 

 

 حداکثر مجاز ضرائب کاهش مقاومت 1-23-9جدول شماره 

 مقاومت طبقه بندی میلگرد عرضی øحداکثر مجاز 

 خمش، نیروی محوری یا هر دو  کنترل-کشش حاالتهمه  0/1

  کنترل-فشار (1)ها دورپیچ 9/0

   مواردسایر  8/0

 برش، پیچش یا هر دو   8/0

 ییاتکا   8/0
  . نمایند برآورده را 3-6-21-9 و 8-4-9 ، 6-6-12-9بندهای ضوابط باید ها پیچ دور( 1)

  

 یش بارگذاریاآزمارزیابی مقاومت به روش   9-23-4

 

 کلیات  9-23-4-1

د که امنیت جانی افراد و ایمنی سازه در ضمن آزمایش تأمین نبارگذاری باید به نحوی انجام شو هایآزمایش  9-23-4-1-1

 شوند.

 بگذارند.اثر  نتایج آنبارگذاری دخالت کنند یا بر  هایدر انجام صحیح آزمایشمالحظات ایمنی نباید   9-23-4-1-2

در صورت  ،سن داشته باشدروز  56 حداقلگیرد، باید میقسمتی از سازه که مورد آزمایش بارگذاری قرار   9-23-4-1-3

مجاز خواهد آزمایش زودتر از این زمان  انجام ،مرتبط هایو تمامی گروه ، مهندس طراح دارای صالحیتکارفرما، پیمانکار موافقت

 بود.
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  تنهائی، به توانند می کرد، خواهند عمل مرکب صورت به جا در بتن با که ساخته پیش اعضای 9-23-4-1-4

 :گیرند قرار زیر ب و الف بندهای مطابق خمش آزمایش بارگذاری تحت

  مجزا، طور به ساخته، پیش عضو دهند نشان محاسبات که شوند اعمال وقتی فقط باید آزمایش بارهای -الف

 .شود نمی گسیخته کمانش یا فشار اثر در

  نیروی که باشد چنان باید شود، می وارد تنهائی به ساخته، پیش عضو به وقتی آزمایش بار مقدار -ب

  بارگذاری ازای به مرکب، عملکرد حالت در که باشد نیروئی همان معادل آن، کششی آرماتورهای به وارد

 .شود می وارد آرماتورها آن به ،2-4-23-9 بند مطابق

 

 بارهای آزمایشی و ضرائب تشدید بارهانحوه اعمال   9-23-4-2

ها، آثار بارها و تنش ها در نواحی بحرانی اعضای بار آزمایش باید چنان انتخاب شود که تغییر مکان هایچیدمان  9-23-4-2-1

 حداکثر باشند. ،مورد بررسی

ترین مقادیر باید حداقل برابر با بزرگ ،ای که از پیش در محل قرار داردمل بار مردها، شtTکل بار آزمایش،   2-2-4-23-9

 باشد: زیر الف، ب و ج

 r(L0.4L+1.5D+1.15=tT یا S یا R (      الف 1-23-9 

 r(L1.5L+0.9D+1.15=tT یا S یا R (                                                                      ب 1-23-9 

                                      D1.3=tT                                                                                                                ج 1-23-9 

-9بخش بر اساس کاهش سربار، عمومی ضوابط رعایت با توان را می 2-2-4-23-9در بند ، Lزنده مقدار بار   9-23-4-2-3

   کاهش داد. 7-3-2

کیلونیوتن بر مترمربع باشد، به استثناء  5بار زنده کمتر از در صورتیکه ب( 1-23-9)در رابطه  Lضریب بار زنده   9-23-4-2-4

 در نظر گرفته شود.  45/0تواند برابر می، عمومی ها و فضاهای اجتماعپارکینگ

 

 اعمال بارهای آزمایش  9-23-4-3

بدون وارد کردن ضربه به بار آزمایش باید حداقل در چهار مرحله، با افزایش تقریبا  یکسان در هر مرحله، کل   9-23-4-3-1

 اعمال شود. سازه 

بار یکنواخت آزمایش باید به نحوی وارد شود که از توزیع یکنواخت بار انتقال یافته به سازه یا قسمتی از سازه   9-23-4-3-2

 بارگذاری جلوگیری شود.شدن قطعات مجزای که مورد آزمایش است، اطمینان حاصل شود. باید از قوسی 

مگر اینکه عالئمی  ؛ساعت روی سازه باقی بماند 24باید به مدت حداقل  ،𝑇𝑡 ،بار نهایی مرحلهپس از اعمال   9-23-4-3-3

 در سازه مشاهده شود. 5-4-23-9، مطابق بند آسیباز 

ترین زمان در کوتاهپس از اینکه کلیه اندازه گیری های مربوط به پاسخ سازه انجام گرفت، کل بار آزمایش باید   9-23-4-3-4

 برداشته شود. ممکن

 

 اندازه گیری پاسخ سازه  9-23-4-4
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هایی که انتظار بروز و عرض ترک باید در ناحیهکرنش، لغزش اندازه گیری پاسخ سازه مانند تغییر شکل،   9-23-4-4-1

 های بیشتری انجام داد.گیریرود، انجام پذیرد. در صورت نیاز می توان اندازهحداکثر آنها می

 .ثبت شودباید حداکثر یک ساعت قبل از اعمال اولین مرحله بار  پاسخ مورد نظر هایگیریاندازهی مقدار اولیه  9-23-4-4-2

ای ساعت به سازه وارد شد، باید مجموعه 24پس از وارد شدن هر مرحله از بار و پس از اینکه کل بار برای مدت   9-23-4-4-3

 های پاسخ سازه انجام پذیرد.گیریاز اندازه

 ساعت پس از برداشتن کل بار انجام گیرد. 24های پاسخ نهایی سازه باید گیریاندازهای از مجموعه  9-23-4-4-4

 

 معیارهای پذیرش  9-23-4-5

و یا عالئم دیگری از آن یا خرد شدن جدا شدن بتن در آن قسمت از سازه مورد آزمایش، نباید آثاری از    9-23-4-5-1

 گسیختگی مشاهده شود.

 را دارا باشد.ی آزمایش نباید ترک های نشان دهنده قریب الوقوع بودن گسیختگی برشاعضای مورد   9-23-4-5-2

نسبت به محور طولی  موربای های سازهای که فاقد میلگرد عرضی هستند، ترکهایی از اعضای سازهدر ناحیه  9-23-4-5-3

 باید مورد بررسی قرار گیرد.تر از عمق آن، عضو با تصویر افقی بزرگ

 ترک اندازه گیری شود. وسط طولباید در  ارتفاع عضوی با ارتفاع متغیر، در اعضا

های افقی در طول مسیر یا ترکو کوتاه مورب های ، ترکمیلگرد در نواحی مهاری و وصله های پوششی  9-23-4-5-4

 .مورد ارزیابی قرار گیرندمیلگردها باید 

 د:نرا برآورده نمای زیر یکی از شرایطتغییر مکانهای اندازه گیری شده باید   9-23-4-5-5

∆1 ≤
𝑙𝑡

2

20000ℎ
  (الف) 2-23-9        

  ∆𝑟 ≤
∆1 

4
  ( ب) 2-23-9        

 در این روابط: 

∆𝑟  شود. برای آزمایش ساعت پس از برداشتن بار آزمایش اندازه گیری می 24که برحسب میلی متر است تغییر مکان پس ماند

 بارگذاری اول، تغییر مکان پس ماند نسبت به وضعیت سازه، قبل از انجام آزمایش اندازه گیری می شود. 

ساعت پس از اعمال کل بار آزمایشی اندازه  24، که برحسب میلی متر است حداکثر تغییر مکان، در آزمایش بارگذاری اول 1∆

 . می باشد گیری می شود

 

آزمایش مجدد  برآورده نشود، می توان آزمایش بارگذاری را تکرار کرد. 5-5-4-23-9ر صورتیکه شرایط بند د 9-23-4-5-6

 ساعت پس از برداشتن بار آزمایش اول انجام گیرد. 72نباید زودتر از 

  

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



 ارزیابی مقاومت سازه های موجود -9-23

 

248 
 

23   

گیرند، به شرطی قابل پذیرش است که رابطه زیر برقرار هایی از سازه که مورد آزمایش مجدد قرار میبخش  9-23-4-5-7

 شود.گیری میبرای آزمایش بارگذاری دوم، تغییر مکان پس ماند نسبت به وضعیت سازه، قبل از انجام آزمایش دوم اندازهباشد. 

 

       (9-23-3)                                                                                ∆𝑟 ≤ ∆2/5 

   

. این .شودگیری میبار آزمایش اندازهساعت پس از اعمال کل  24، که است حداکثر تغییر مکان، در آزمایش بارگذاری دوم 2∆

 شود. گیری میتغییر مکان نسبت به وضعیت سازه، در شروع آزمایش بارگذاری دوم اندازه

 

 ضابطه برای سطح بار پایین تر 9-23-5

را برآورده نکند، در صورت تأیید   5-4-23-9یا  3-23-9اگر سازه مورد بررسی شرایط یا معیارهای بندهای   9-23-5-1

مجاز تر پایینبار  در سطح سازهاستفاده از ، بر اساس نتایج آزمایش بارگذاری یا نتایج تحلیل، طراح دارای صالحیتمهندس 

 .است
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سوزی آتش برابر در طراحی  - 1پیوست   

گستره  1-2پ-9

در این پیوست الزامات اجزاء سازهاي بتن آرمه که جزئی از سیستم ساختمان میباشند براي مقاومت در برابر آتش سوزي بیان 
میگردد. 

تعاریف  2-2پ-9

در این پیوست تعاریف زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

: aفاصله محوری،  1-2-2پ-9

a مطابق شکل  عبارت از فاصله محور میلگرد طولی مقطع تا نزدیکترین رویه بتنی عضو که در معرض آتش سوزی قرار میگیرد

میباشد. 1-2پ-9

aفاصله محوری،    1-2پ-9شکل 

: 𝒂𝒎فاصله محوری متوسط،  2-2-2پ-9

، برای تعداد کل  میلگرد تحتانی  𝑎𝑚وقتی میلگردهای طولی در چند الیه در مقطع قرار داده شده اند، فاصله محوری متوسط، 

 ( محاسبه میشود:1-2پ-9از رابطه )

𝑎𝑚 (1-2پ-9)  =
∑ 𝐴𝑠𝑖𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

فاصله محوری آن میلگرد میباشد. 𝑎𝑖، و iعبارت از سطح مقطع هر میلگرد،  𝐴𝑠𝑖 ،2-2پ-9مطابق شکل  که در آن

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 ابعاد برای محاسبه فاصله محوری متوسط  2-2پ-9شکل 

 مقاومت در برابر آتش سوزی  3-2-2پ-9

گیری از توسعه آتش یا قابلیت جدا سازی فضاها برای جلو توانایی عملکرد مطلوب سازه ویا هر جزء آن )حفظ توانایی باربری، و

 نامند.سوزی( در اثر یک آتش سوزی مشخص و برای زمان مشخص را مقاومت در برابر آتش سوزی می

 RFR 1برابر آتش سوزیزمان مقاومت در    4-2-2پ-9

را از دست بدهد.  یا عایق بودن خود ای، انسجام، و، کفایت سازهیک عضو تحت آزمایش تامیباشد نیاز عبارت از زمانی است که 

 زمان بر حسب دقیقه میباشد.این 

  2ایکفایت سازه   5-2-2پ-9

 یگیرد میباشد.مسوزی قرار وارده( وقتی که تحت اثر آتشای )تحمل بارهای عبارت از توانایی یک عضو در ارضاء شرایط سازه

 3یکپارچگی   6-2-2پ-9

رف آن، انسجام گفته ویا گازها در هنگام آتش سوزی در یک ط به توانایی یک عضو مانند دال یا دیوار در جلوگیری از عبور شعله

 میشود.

  4عایق بودن   7-2-2پ-9

گیرد عایق آن در معرض آتش سوزی قرار می سطح آن در هنگامی که سطح مقابل به توانایی یک عضو برای محدود کردن دمای

 بودن آن عضو گفته میشود.

 

                                                           
1 Fire resistance rating 
2 structural adequacy 
3 integrity 
4 insulation 
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طراحی ضوابط  3-2پ-9

کلیات  1-3-2پ-9

ای، انسجام، و (، کفایت سازهFRRای طراحی شوند که قادر باشند در طول زمان مقاومت در برابر آتش سوزی )اعضاء باید بگونه

 .را حفظ نمایند عایق بودن خود

ید:آ( از یکی از دو روش زیر بدست میFRRزمان مقاومت در برابر آتش سوزی )

––

روش 1- استفاده از اشکال و جداول ارائه شده در این پیوست. در صورت استفاده از این اشکال و جداول دیگر نیازي به 
کنترل ظرفیتهاي اجزاء و مهارهاي آنها نمیباشد، مگر در مواردي که مشخصا ذکر گردیده است. در این بخش از این 

روش استفاده شده است. 

روش 2- استفاده از روشهاي محاسباتی. در این روش ظرفیت خمشی، برشی، پیچشی، و همچنین ظرفیت مهارها از طرق 
محاسباتی کنترل میگردند. در این مبحث این روش مورد استفاده قرار نگرفته است. در صورت نیاز به استفاده از این روش 

براي شرائط خاص، ضوابط کد اروپائی  مبحث 2  قسمت 1-2 توصیه میشود. 

نحوه استفاده از جداول و منحنی ها  2-3-2پ-9

ها مجاز میباشد. مقادیر داده شده در جداول، یابی خطی برای تعیین مقادیر داده نشده در جداول و منحنیاستفاده از درون

در مواردی ممکن است فواصل محوری آرماتورهای بدست  نیاز برای مقاومت در برابر آتش را ارائه میدهند.حداقل ابعاد مورد 

یابی نیز لیکن چون از مقادیر داده شده برای درون آمده منتج به پوشش روی آرماتورکمتر از آنچه برای دوام الزم است بشود.

در هر صورت، برای تعیین پوشش مورد نیاز آرماتورها، رعایت ضوابط دوام، اند. استفاده میشود، این مقادیر در جداول ذکر شده

 افزون بر آنچه در این پیوست آمده است الزامی است.

های ابعادی برای تامین زمان مقاومت در برابر آتشمحدودیت   3-3-2پ-9

حفره و نزدیکترین سطح بتن رویه نباید ها و همچنین ضخامت بتن بین هر در دالها و دیوارهای مجوف، ضخامت بتن بین حفره

 میلیمتر کمتر باشد. 25بیشترین مقدار یک پنجم ضخامت دال و یا دیوار و یا  از

میلیمتر بیشتر باشد. 1500در دالهای با تیرچه، فواصل مرکز تا مرکز تیرچه ها نباید از 

درزها   4-3-2پ-9

ای ساخته شوند که زمان مقاومت در برابر آتش سوزی کل مجموعه درز بگونه های بین اعضاء و قسمتهای مختلف سازه بایدزدر

 از مقادیر تعیین شده در مبحث سوم مقررات ملی ایران کمتر نباشد.

شیارها  5-3-2پ-9

خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل
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روی  استفاده از شیارها در اجزاء بتنی در معرض آتش سوزی باید حتی المقدور احتراز شود. در صورت لزوم تعبیه شیار بر از

 رعایت شوند. اثرات شیار برروی سایر اجزاء را باید با روشی منطقی برآورد نمود. 3-7-2پ-9دیوارها، باید الزامات بند 

 اضافه کردن مواد عایق کننده   6-3-2پ-9

مورد نیاز ( اجزاء را میتوان با افزودن عایق بر روی سطح عضو، بمنظور ازدیاد ضخامت FRRزمان مقاومت در برابر آتش سوزی )

 اضافه نمود. 8-2پ-9یا بهتر عایق شدن آرماتورهای طولی، مطابق ضوابط بند  آن، و

 را میتوان با اضافه نمودن مواد عایق کننده در سطوح فوقانی ویا تحتانی آنها افزایش داد. FRRدر دالها، 

 رض آتش سوزی قرار میگیرد افزایش داد.را میتوان با اضافه نمودن مواد عایق کننده در سطحی که در مع FRRدر دیوارها، 

 

 دالها در( FRR) سوزی آتش برابر در مقاومت زمان  4-2پ-9

 ضخامت موثر  1-4-2پ-9

 داده شده است. این ضخامت برای انواع مختلف دال مطابق زیر تعریف میشود: 1-2پ-9ضخامت موثر دالها در جدول 

  میباشد.برای دالهای ساده )معمولی( برابر ضخامت دال 

 .برای دالهای مجوف برابر با سطح مقطع خالص دال تقسیم بر عرض مقطع میباشد 

 تیرچه ها برابر با ضخامت دال ساده بین تیرچه ها میباشد.-برای دال 

  

  ضخامت موثر دال برای زمان مقاومت در برابر آتش مقرر شده  1-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر آتش )عایق 

 بودن(

 )دقیقه(

 ضخامت موثر
(mm) 

30 60 

60 80 

90 100 

120 120 

180 150 

240 175 

 

 ای دالهاکفایت سازه   2-4-2پ-9

متوسط آرماتورهای محوری یا دیوارها متکی هستند، فاصله  برای دالهای ساده و یا مجوف که برروی تیرها و  1-2-4-2پ-9

 گاهی دال کمتر باشد.ط تکیهیبا منظور نمودن شرا 2-2پ-9نباید از مقادیر داده شده در جدول  هااز لبه تحتانی
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 هستندو متکی تیرها ویا دیوارها برروی که مجوف یا و معمولی دالهای آرماتورهای محوری فواصل  2-2پ-9 جدول

 طرفه یک هایتیرچه-دال همچنین

زمان مقاومت در برابر 

 (ایکفایت سازهآتش )

 )دقیقه(

 )mm(ترین الیه آرماتور ، پایینsaفاصله محوری، 

 گاه سادهدالهای با تکیه
 دالهای پیوسته

 یک طرفه )یک و دو طرفه(
 دو طرفه

𝑙𝑦 𝑙𝑥⁄ ≤ 1.5 1.5 < 𝑙𝑦 𝑙𝑥⁄ ≤ 2 
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 

 

ط تکیه گاهی یاستفاده از شرا های بزرگتر وکوچکتر دال دوطرفه میباشند.به ترتیب عبارت از طول دهانه 𝑙𝑥و  𝑙𝑦در جدول فوق 

 گاه باشد. در غیر اینصورت دال یک طرفه تلقی میشود.ساده وقتی مجاز است که دال دو طرفه در هر چهار وجه دارای تکیه

ترین الیه پایینفاصله محوری متوسط ضخامت دال و یا بدون دال سر ستون،  برای دالهای قارچی با و 2-2-4-2پ-9

 کمتر باشد. 3-2پ-9نباید از مقادیر داده شده در جدول  ط زیر برقرار باشد،ی، در صورتیکه شراهااز لبه آرماتورهای تحتانی

 د.فاصله محوری بر اساس مقدار بازپخش لنگرها ئی که در آنالیز استفاده شده است باش 

  گاههای میانی در هر جهت در تمام طول دهانه بصورت پیوسته بوده و آرماتورهای فوقانی در روی تکیه %20حداقل

 در نوار ستونی دال قرار داده شود.

 سرستون دال بدون یا با قارچی دالهای برای حداقل محوری فاصله و دال ضخامت 3-2پ-9 جدول

زمان مقاومت در برابر آتش 

 (ایکفایت سازه)

 )دقیقه(

 (mm)بعد حداقل 

 )sa(فاصله محوری  ضخامت دال

30 150 10 

60 180 15 

90 200 25 

120 200 35 

180 200 45 

240 200 50 
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فاصله محوری متوسط  ط زیر لحاظ شده باشد،یدر صورتیکه شرا های یک طرفه،تیرچه-برای دال  3-2-4-2پ-9

 گاهی دال کمتر باشد.ط تکیهیو با توجه به شرا 4-2پ-9نباید از مقادیر داده شده در جدول  هااز لبه آرماتورهای تحتانی

 ترین الیه آرماتورهای تحتانی تیرچه ها از لبه تیرچه مطابق ضوابط تیرها در بند ها و فاصله محوری پایینعرض تیرچه

 باشد. 1-5-2پ-9

 کمتر  4-2پ-9ل از لبه دال از مقدار بدست آمده از جدول فاصله محوری پایین ترین الیه آرماتورهای تحتانی دا

 نباشد.

در صورتی که  و 4-2پ-9گاهها ساده باشند از جدول های دوطرفه در صورتی که تکیهتیرچه -برای دال  4-2-4-2پ-9

ها تیرچه از لبه برای تعیین عرض و فاصله محوری متوسط آرماتورهای تحتانی 5-2پ-9پیوسته باشند از جدول گاهها تکیه

ها و فاصله محوری آرماتورهای گوشه دال بین تیرچه هایاز لبه استفاده میشود. در این دالها، فاصله متوسط آرماتورهای تحتانی

 میلیمتر کمتر باشد. 10وه البع 5-2پ-9و  4-2پ-9ها از بر قائم تیرچه نباید از مقادیر داده شده در جداول تیرچه

 ترین الیه آرماتورهای تحتانی طولی باید منظور شود.برای پایین هااز لبه فاصله محوری 5-2پ-9و  4-2پ-9در جداول 

 تیرچه های دوطرفه غیر پیوسته-عرض موثر تیرچه و فاصله محوری حداقل برای دال  4-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر 

 ای(آتش )کفایت سازه

 )دقیقه(

 (mm)بعد حداقل 

 )sh(ضخامت بال  )b(ها و عرض تیرچه )sa(برخی ترکیبات ممکن فواصل محوری 

و فاصله محوری 

)sa( 3ترکیب  2ترکیب  1ترکیب  در بال 

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 

 

 تیرچه های دوطرفه پیوسته-عرض موثر تیرچه و فاصله محوری حداقل برای دال  5-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر 

 ای(آتش )کفایت سازه

 )دقیقه(

 (mm)بعد حداقل 

 )sh(ضخامت بال  )b(ها و عرض تیرچه )sa(برخی ترکیبات ممکن فواصل محوری 

و فاصله محوری 

)sa( 3ترکیب  2ترکیب  1ترکیب  در بال 

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 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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1806031050600--30150

2407045060700--40175

تیرها در( FRR) سوزی آتش برابر در مقاومت زمان   5-2پ-9

تیرها از نظر مقاومت در برابر آتش سوزی به دو گروه تقسیم میشوند:

در برابر آتش سوزی طراحی شده  4-2پ-9تیرهایی که سطح فوقانی آنها با دال کف )که مطابق بند    1-5-2پ-9

 است( مشترک است

یا بواسطه دال در روی آنها حفاظ  در این گروه، اوال تیرها در قسمت فوقانی با دال پوشش طبقه بصورت یکپارچه ریخته شده و

 ایجاد میشود، و ثانیا عرض جان آنها در ارتفاع مقطع ثابت بوده ویا بصورت یکنواخت تغییر میکند.

، و همچنین فاصله محوری متوسط ترین الیه آرماتورهای طولی تحتانیپایینمحور ، در راستای bاین تیرها، عرض جان تیر، برای 

( تعیین شده توسط مبحث سوم مقررات ملی ایران از مقادیر بدست آمده از اشکال FRRآنها برای زمان مقاومت در برابر آتش )

 برای تیرهای پیوسته کمتر باشد. 4-2پ-9برای تیرهای ساده و یک دهانه، و  3-2پ-9

دو انتهای دهانه از نظر خمشی بصورت پیوسته طراحی  این گروه تیرهای پیوسته به تیرهایی اطالق میشود که در یک یا هر در

 میشوند.

b(mm) عرض

،maفاصله محوری متوسط، 

(mm) خواهى نظر براى فقط ستناد
ا قابل

غير
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 ( برای تیرهای سادهFRPمقاومت در برابر آتش سوزی)زمان   3-2پ-9شکل 

 

 ( برای تیرهای پیوستهFRRزمان مقاومت در برابر آتش سوزی)  4-2پ-9شکل 

 تیرهایی که از تمام جوانب در معرض آتش سوزی میباشند   2-5-2پ-9

 4-2پ-9و  3-2پ-9( برای تیرهای ساده و پیوسته به ترتیب از اشکال FRRآتش) در این گروه نیز زمان مقاومت در برابر

 بدست آمده و عالوه بر مالحظات قبلی، موارد زیر نیز باید ملحوظ گردند:

 (ارتفاع مقطع تیر نباید از کمترین بعد جانb(آن برای زمان مقاومت در برابر آتش )FRR.مورد نظر کمتر باشد ) 

  است کمتر  1-5-2پ-9سطح مقطع تیر از دو برابر سطح مربعی که ضلع آن برابر با مقدار  بدست آمده مطابق بند

 نباشد.

  ،فاصله محوری متوسط𝑎𝑚 کمتر از مقداری که برای حداقل اندازه ،b آید نبوده و این مقدار برای تمام بدست می

 آرماتورهای طولی مقطع استفاده میشود.

  

 ستونها در( FRR) سوزی آتش برابر در مقاومت زمان   6-2پ-9

 ای ستونهاکفایت سازه  1-6-2پ-9

 تعیین نمود مگر در موارد زیر: 2-6-2پ-9( در ستونها را باید بر اساس بند FRRزمان مقاومت در برابر آتش سوزی )

 استفاده نمود. 3-6-2پ-9در ستونهائی که جزئی از یک سازه مهاربندی شده جانبی میباشند، میتوان از ضوابط بند  -الف

 b(mm) عرض

 ،maفاصله محوری متوسط، 

(mm) 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



 جلددوم - ایران بتن نامه آئین                                                                       سوزی       آتش برابر در طراحی   -1پیوست 

 

257 
 

 برابر بعد کوچکتر مقطع آنها است میتوان از ضوابط بند  4بزرگتر از  در ستونهایی که بعد بزرگتر مقطع آنها برابر یا -ب

این حالت باید فرض نمود که ستون از دو وجه روبرو در در معرض آتش است. برای دیوارها استفاده نمود. در  2-7-2پ-9

 همچنین آرماتورهای طولی باید در دو الیه )یک الیه در سمت هر کدام از وجوه روبروی ستون( قرار داده شوند.

 ای ستونهاروش محاسباتی برای تعیین کفایت سازه  2-6-2پ-9

تعیین میشود.بعد کوچکتر ستون و فاصله محوری متوسط آرماتورهای طولی  6-2پای ستونها بر اساس جدول کفایت سازه

 ستونها نباید از مقادیر داده شده در جدول کمتر باشد.

میتوان مقدار  6-در جدول ب
𝑁𝑓

∗

𝑁𝑢
𝑁𝑓منظور نمود. در غیر اینصورت، مقدار  70/0فظه کارانه برابر با  ارا مح 

که بار محوری ستون  ∗

 که بار محوری فشاری یا کششی مقطع تحت بار محوری خارج از محور را باید محاسبه نمود. 𝑁𝑢در هنگام آتش سوزی بوده و  

برای ستونهائی که از یک وجه در معرض آتش قرار میگیرند فقط برای حاالتی قابل استفاده است که  6-2پ-9در جدول  bبعد 

و در صورتی که بر ستون نسبت به دیوار بیرون زدگی داشته باشد، قسمتی از ستون  ر مجاور آن هم راستا بودهبر ستون و بر دیوا

در این حالت فاصله هر بازشو در دیوار از بر ستون باید حد  که در دیوار واقع است باید قادر باشد کل بار وارده را تحمل نماید.

 اومت مورد نظر در برابر آتش سوزی باشد.، برای زمان مق bاقل برابر با عرض ستون، 

 در سایر موارد باید فرض شود که ستون در بیش از یک وجه در معرض آتش قرار دارد.

 ≤ 0.02 در مواردی که
𝐴𝑠

𝐴𝑐
دقیقه باشد، آرماتورهای طولی ستون  90( بیش از FRRبوده، و زمان مقاومت در برابر آتش سوزی ) 

   توزیع شوند.باید در هر چهار وجه مقطع 

 ستونهابرای  ای(، )کفایت سازهFRRزمان مقاومت در برابر آتش   6-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر 

 ای(آتش )کفایت سازه

 )دقیقه(

 (mm)حداقل  ابعاد

در بیش از یک وجه در  برای ستونهایی که ترکیبات ممکن

 معرض آتش هستند

در یک وجه  ستونهایی که

 هستنددر معرض آتش 
Nf

∗

Nu
= 0.2 

Nf
∗

Nu
= 0.5 

Nf
∗

Nu
= 0.7 

Nf
∗

Nu
= 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 31 200 45 300 53 350 25 155 

120 25 300 38 400 40 450 35 175 

180 
40 250 45 350 57 350 

55 230 
35 350 40 450 51 450 

240 61 350 63 350 70 450 70 295 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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75 450 

 

متر کوچکتر بوده و حداکثر خروج از مرکزیت بار  3طی مجاز است که طول موثر ستون از یدر شرا 6-2پ-9استفاده از جدول 

استفاده گردد. طول موثر ستون در معرض  1-3-2پ-9کمتر باشد. در غیر اینصورت باید از ضوابط بند  0.15bمحوری ستون از  

هائی که دارای مهار جانبی هستند، برای زمان ط عادی یکسان فرض نمود. در سازهایطول موثر آن در شر آتش را میتوان با

( فرض  0.5𝐿𝑢را برای همه حاالت برابر با نصف طول آزاد ) دقیقه، میتوان طول موثر ستون 30برابر آتش بیش از  مقاومت در

 نمود.

 ای ستونهای مهار شدهروش جایگزین برای تعیین کفایت سازه  3-6-2پ-9

 ط زیر ارضا گردند استفاده نمود:یبشرطی که شرا 7-2پ-9بعنوان یک راه حل جایگزین میتوان از جدول 

 ستون در یک سازه با مهار بندی جانبی واقع شده باشد. – الف

 ستون برای بعد کوچکتر و فاصله محوری آرماتورهای طولی آن در آن بعد طراحی شده باشد. – ب

 ستونهای مهارشدهبرای  ای(، )کفایت سازهFRRزمان مقاومت در برابر آتش  7-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر 

 ای(آتش )کفایت سازه

 )دقیقه(

درصد 

آرماتور 
(𝜌) 

 (mm)حداقل  ابعاد

 bو  saترکیبات 

𝜂 = 0.2 𝜂 = 0.3 𝜂 = 0.5 𝜂 = 0.7 
sa b sa b sa b sa b 

30 

01/0 
25 150 25 150 30 200 30 300 

    25 250 25 350 

05/0 
25 150 25 150 25 150 30 200 

      25 250 

60 

01/0 
30 150 40 200 40 300 25 500 

25 200 25 300 25 500   

05/0 
25 150 35 150 35 250 40 350 

  25 200 25 350 25 550 

90 

01/0 
40 200 40 300 50 500 40 550 

25 250 25 400 25 550 25 600 

05/0 
35 150 45 200 45 300 50 500 

25 200 25 300 25 550 40 600 

120 

01/0 
50 250 50 400 25 550 60 550 

25 350 25 550   45 600 

05/0 
45 200 45 300 50 450 60 500 

25 300 25 550 25 600 50 600 

180 01/0 50 400 60 500 60 550 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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25 500 25 550 30 600 
در  3یادداشت 

 زیر جدول

05/0 
45 300 50 450 60 500 

75 600 
25 450 25 600 50 600 

240 

01/0 
در  3یادداشت  600 75 550 40 500 60

   600 25 550 25 زیر جدول

05/0 
در  3یادداشت  600 70 550 55 450 45

   600 25 500 25 زیر جدول

 

 2-2پ-9از رابطه  𝜂عبارت از بعد کوچکتر مقطع ستون مستطیلی یا قطر مقطع دایره بوده و مقدار  b ، 7-2پ-9در جدول 

 محاسبه میگردد:

ƞ𝜂                                                   (2-2پ-9)                        =
𝑁𝑓

∗

0.7(𝐴𝑐𝑓𝑐
′+𝐴𝑠𝑓𝑦)

       

 :به یادداشتهای زیر توجه شود 7-2پ-9در جدول 

بوده و مقدار حداکثر خارج از  025/0نسبت خارج از مرکزیت بار محوری به بعد کوچک ستون مساوی یا کوچکتر از  -1

 میلیمتر تجاوز نمی نماید. 100مرکزیت از 

فرض شده است. این ضابطه برای اکثریت ستونهای  30نسبت الغری ستون در معرض آتش کوچکتر یا مساوی  -2

 ساختمانهای متعارف صادق است.

 د.میلیمتر بوده واثرات الغری ستون باید ارزیابی شو 600عرض مقطع ستون حداقل  -3

 

 

 دیوارها در( FRR) سوزی آتش برابر در مقاومت زمان 7-2پ-9

 

 عایق بودن دیوارها  1-7-2پ-9

بدست میاید. در این جدول ضخامت  8-2پ-9منظور تامین عایق بودن دیوارها از جدول ه زمان مقاومت در برابر آتش سوزی ب

مجوف برابر با سطح مقطع خالص دیوار تقسیم بر طول مقطع موثر در دیوارهای معمولی برابر با ضخامت دیوار، و در دیوارهای 

 آن میباشد.

 دیوارها (عایق بودن، )FRRزمان مقاومت در برابر آتش   8-2پ-9جدول 

زمان مقاومت در برابر آتش )عایق 

 بودن(

 )دقیقه(

 ضخامت موثر
(mm) 

30 60 

60 80 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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90 100 

120 120 

180 150 

240 175 

 

 

 

 

 ای دیوارهاسازه کفایت  2-7-2پ-9

، و ضخامت موثر  𝑎𝑠ای آنها  با توجه به فاصله محوری آرماتورها، امین کفایت سازهتزمان مقاومت در برابر آتش سوزی بمنظور 

 مشخص شده است. 9-2پ-9، در جدول  bآنها، 

 دیوارها (ایکفایت سازه، )FRRزمان مقاومت در برابر آتش   9-2پ-9جدول 

برابر زمان مقاومت در 

 ای(آتش )کفایت سازه

 )دقیقه(

 (mm)حداقل  ابعاد

 bو  saترکیبات 
Nf

∗

Nu
= 0.35 

Nf
∗

Nu
= 0.7 

دیوار در یک وجه در 

 معرض آتش است

دیوار در دو وجه در 

 معرض آتش است

دیوار در یک وجه در 

 معرض آتش است

دیوار در دو وجه در 

 معرض آتش است

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 

 

 الزامات دیوارها  3-7-2پ-9

 محدودیتهای ارتفاع موثر دیوار  1-3-7-2پ-9

 بیشتر باشد. 40ارتفاع به ضخامت موثر دیوار نباید از نسبت 

 های تاسیساتی و برقیحفره  2-3-7-2پ-9

کاهش ضخامت دیوار در  سانتیمتر مربع کمتر باشد از 100متر مربع سطح رویه دیوار از  5ها در هر در صورتی که سطح حفره

باید برابر با ضخامت  9-2پ-9، استفاده شده در جدول bمحل حفره میتوان صرفنظر نمود. در غیر این صورت ضخامت دیوار، 

 دیوار منهای گودی حفره تاسیساتی ویا برقی منظور گردد.

 اثرات شیارها برروی کفایت سازه ای دیوارها  3-3-7-2پ-9

 در دیوارهایی که بصورت یک طرفه عمل مینمایند:

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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  میشود.اگر امتداد شیار در جهت دهانه باشد از وجود شیار صرفنظر 

  دیوار، هر کدام که  ارتفاع 40/0برابر ضخامت دیوار ویا  4اگر امتداد شیار در جهت عمود بر دهانه بوده وطول آن از

بزرگتر است کمتر باشد، از وجود شیار صرفنظر میشود. در غیر اینصورت ضریب الغری بر اساس ضخامت کاهش یافته 

 دیوار در اثر شیار محاسبه میگردد.

 ایی که دارای رفتار دو طرفه هستند:در دیواره

، کمتر ویا در صورتیکه شیار روی دیوار  𝐻𝑤در صورتیکه شیار روی دیوار بصورت قائم بوده وطول آن از نصف ارتفاع دیوار، 

ن ، کمتر باشد از اثرات شیار صرفنظر میشود. در غیر اینصورت میتوا 𝐿𝑤بصورت افقی بوده وطول آن از نصف طول دیوار ،  

یانسبت الغری دیوار را بر مبنای ضخامت کاهش یافته در اثر شیار محاسبه نمود ویا محل شیار در دیوار را بصورت یک وجه 

 محاسبه نمود.پانل تقسیم میکند،  بدون تکیه گاه که دیوار اصلی را به دو

 اثرات شیار بر انسجام و یا عایق بودن دیوار  4-3-7-2پ-9

 انسجام ویا عایق بودن دیوار در موارد زیر میتوان صرفنظر نمود:از اثرات شیار بر 

  میلیمتر نباشد. 30عمق شیار بیشتر از 

  مربع بیشتر نباشد.متر تیسان 10سطح مقطع عرضی شیار از 

  سانتیمتر مربع بیشتر  1000متر مربع سطح دیوار در یک و یا هر دو رویه دیوار از  5سطح مقطع طولی شیار در هر

  نباشد.

 باشد. ر اینصورت باید اثرات الغری شامل ضخامت کاهش یافته دیوار در اثر شیاریدر غ

 

 کننده عایق اضافی مصالح از استفاده با آتش برابر در مقاومت زمان کردن اضافه  8-2پ-9

 استفاده از مصالح عایق کننده  1-8-2پ-9

منظور اضافه کردن ضخامت موثر و یا اضافه کردن فاصله محوری ه ب استفاده از مصالح عایق کننده برروی سطح رویه بتن موجود

 ط زیر مجاز است:یشرا آرماتورهای طولی، و یا هردو با

 قسمت ورمیکوالیت )ویا  4ای که ترکیب حجمی مصالح آنها از یک قسمت سیمان و های پیش ساختهاستفاده از ورقه

 ه شده باشد.پرلیت( تشکیل شده و به نحو مناسبی به رویه بتن چسبید

 کیلوگرم گچ  100مترمکعب ماسه و  16/0ورمیکوالیت )یا پرلیت( که بصورت مخلوط -استفاده از پوششهای گچی

ساخته شده باشند بصورت صفحات پیش ساخته ای که پس از خشک شدن به رویه بتن به نحو مناسبی چسبانیده 

 ر داده شوند.یا بصورت پاشیدنی ویا ماله کشی برروی سطح بتن قرا میشوند و

  استفاده از هرگونه مصالح ویا ورقهایی که بر اساس آزمایش های استاندارد مقاومت در برابر آتش مناسب تشخیص داده

 شده باشند.

 ضخامت مصالح عایق کننده  1-1-8-2پ-9

 شوند.حداقل ضخامت مصالح عایق کننده اضافی برروی بتن باید بر اساس آزمایشهای استاندارد آتش تعیین 

-1-8-2پ-9ویا  1-1-8-2پ-9استفاده از مصالح ذکر شده در بندهای جهت در صورت عدم انجام هرگونه آزمایش استاندارد، 

، حداقل ضخامت مورد نیاز برای مصالح اضافه شده برروی بتن برابر با اختالف پوشش مورد نیاز ویا ضخامت موثری که در این 2
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. ضخامت بدست 75/0یا ضخامت موثر واقعی، هر کدام که حاکم باشد ضربدر ضریب بند مشخص شده است و پوشش واقعی و

 میلیمتر بیشتر محدود گردد. 5آمده باید به نزدیکترین 

 

 

 ماله کشی شده در جا یا های پاشیده شده ومالتمسلح کردن   2-1-8-2پ-9

 منظور جلوگیری از جداه مناسب بتسلیح میلیمتر بیشتر باشد باید از  10در مواردی که ضخامت الیه عایق اضافه شده در جا از 

 شدن پوشش از بتن موجود در هنگام آتش سوزی استفاده شود.

 

 منظور افزایش زمان مقاومت در برابر آتش سوزیه کردن مصالح رویه دالها باضافه   2-8-2پ-9

FRR  ،برای دالها را میتوان با اضافه کردن مصالح اضافی یکپارچه با مصالح دال و یا مجزای از آن بر روی دال افزود. در اینصورت

 :بدست میاید 2-2پ-9، از رابطه  𝑡𝑛𝑜𝑚حداقل ضخامت الیه اضافی،  

 

𝑡𝑛𝑜𝑚                                                         ( 3-2پ-9)                          = 𝑘𝑡𝑑 + 10 

 

برای زمان مقاومت  1-2پ-9عبارت از تفاوت بین ضخامت موثر دال مورد نظر و ضخامت موثری که از جدول  𝑡𝑑در رابطه فوق  

     در برابر آتش سوزی مورد نظر بدست میاید میباشد.

، و برای رویه 80/0، برای رویه اضافی از جنس بتن سبک برابر با 0/1برای رویه اضافی از جنس بتن معمولی برابر با  kضریب  

)ویا بلوکهای گچی که به یکدیگر قفل وبست میشوند( که دارای یک الیه ضد سایش در قسمت فوقانی است  اضافی از جنس گچ

            میباشد. 60/0برابر با 
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 مدل خرپائیتحلیل با  - 2پیوست 

 گستره 1-3پ-9

 هندسي ناپيوستگي يا و بار هاآن در که عضو، از هاييبخش يا و ايسازه بتني اعضاي طراحي براي پيوست اين 1-1-3پ-9

 .است کاربرد قابل شود،مي عضو مقطع در کرنش خطي غير توزيع سبب

 که صورتي به بند، و بست مدل يک تشکيل با توانمي را عضو يک از ناپيوسته يناحيه يا و بتني ايسازه عضو هر 2-1-3پ-9

 .نمود طراحي شود، مدل آل ايده خرپاي يک شکل به ناحيه يا عضو آن

 

 تعاریف 2-3پ-9

 تعاريف زير در مدل خرپائي استفاده ميشود. 1-2-3پ-9

 الف و ب(. 1-3پ-9در هندسه و يا بارهاي وارده )شکل تغيير ناگهاني  – ناپیوستگی

 

      

   ناپیوستگی بارگذاری و هندسی (ب                                           ناپیوستگی هندسی( الف    

 نواحی با ناپیوستگی  1-3پ-9شکل 

مقطع  يا با تواند بصورت منشوري وتحت فشار قرار دارد. اين عضو ميکه  ئيخرپا مدلعضوي در – (عضو فشاری)بست 

 يا تقاطع .(2-3پ-9)شکل متغير)در وسط عضو سطح مقطع بزرگتر است( که در اصطالح به آن بطري شکل گفته ميشود باشد

  .باشد ها گره در بايد هابست  پوشاني هم
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 عمیق  مدل خرپایی ساده برای یک تیر -2-3پ-9شکل 

 عضوي در مدل خرپائي که تحت کشش قرار دارد. - (عضو کششی)بند 

 باشد.وداراي بعد نميگذر کرده اي در مدل خرپائي که محورهاي اعضاء فشاري، کششي، و بارهاي متمرکز از آن نقطه – گره

 حجمي از بتن در اطراف گره که نيروها را از اعضاء فشاري و کششي به گره منتقل ميکند. – ناحیه گره

 قسمتي از عضو که در آن تئوري توزيع خطي کرنش ها قابليت کاربرد دارد. - Bناحیه 

 اي برابر ارتفاع يا عمق موثر عضو از آن واقع شده استتا فاصلهاي از محل ناپيوستگي قسمتي از عضو که در محدوده - D ناحیه

 (. 3-3پ-9)شکل 

 

 گاه سادهدر تیر با تکیه Dو  Bنواحی  -3-3پ-9شکل 

 کلیات 3-3پ-9

ها( ستاعضاء کششي )بتشکيل شده اند و يا بتن و آرماتور به تنهائي و بتن ها که ازستبمدلهاي خرپايي از تعدادي 1-3-3پ-9

 باربر يخرپاها به يکديگر متصل شده و يک سيستم که از آرماتورها تشکيل شده اند ساخته ميشود. اين اعضاء در محل گره

 هاي خرپائي الزامات زير بايد رعايت شود:در مدل دهند.را تشکيل مي فرضي

 ناحيه گره
 بطري شکلبست 

 بند

بست ساده شده به 

 شکل منشوري

 Dناحيه  Dناحيه 

 Bناحيه 
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 فقط تحت بارهاي محوري قرار ميگيرند. بندها ها وبستمحل وارد شدن بارها فقط از طريق گره ها بوده و  -الف

 يا به اعضاي مجاور باشد. مدل خرپائي بايد مشخص کننده مسير انتقال بار به تکيه گاهها و –ب 

 اصول تعادل استاتيکي بين نيروهاي وارده و عکس العمل ها بايد برقرار باشد. –پ 

 ، و گره بايد در مدل منظور شوند.بند، بستابعاد  –ت 

 را فقط در محل گره ها قطع نمايد. هابستبايد ساير بست هر  –ث 

 را در محلي غير از گره ها قطع نمايند. هابست ديگر و يابندهاي ميتواند  بند –ج 

 درجه باشد. 25در هر گره نبايد کمتر از  بست و بند محورهاي زاويه بين –چ 

 د.ننيز رعايت شو  8-11-9بخش که بر اساس مدل خرپائي محاسبه ميشوند بايد ضوابط  هاي عميقدرتير –ح 

𝑎v) نه برشي به عمق آنها انسبت دهمحاسبه ميشوند و هائي که با استفاده از مدل خرپائي در نشيمن –خ 
d⁄  کمتر  2( از

 رابطه زير نيز ارضاء شود. 6-4-17-9و  2-4-17-9است بايد عالوه بر رعايت بندهاي 

𝐴𝑠𝑐                                                    (1-3پ-9) ≥ 0.04(
𝑓𝑐

′

𝑓𝑦
)(𝑏𝑤𝑑) 

:𝐴𝑠𝑐  در نظر گرفته ميشود.)ميليمتر مربع( بستدر يک مدل خرپايي، عمود بر محور  بستسطح مقطع عرضي در يک انتهاي، 

𝑓𝑐
پيش تنيده )مگا پاسگال( ،   : مقاومت تسليم مشخصه براي آرماتور غير𝑓𝑦 بتن) مگا پاسگال( ،مقاومت فشاري مشخصه :  ′

𝑏𝑤 ، )ميليمتر( عرض جان يا قطر مقطع دايره اي  :𝑑   .)فاصله آخرين تارفشاري تا مرکز آرماتور کششي طولي )ميليمتر : 

سازه بتن آرمه که در آنها تئوري توزيع خطي کرنش ها استفاده از مدل خرپائي براي محاسبه قسمتهائي از  2-3-3پ-9 

، و )ناپيوستگي( هاي متمرکزاريذيا بارگ هاي تغييرات ناگهاني در هندسه وها، محل، نشيمني عميقهاتيرصادق نيست مثل 

 ها و ديوارهاي داراي بازشو کاربري دارد.ديافراگم

شده را دارا است بايد يک مسير قابل قبول انتقال نيرو از محل اي که شکل يک خرپاي ايده آل مدل کلي سازه 3-3-3پ-9

استفاده از مدل خرپائي در برخي اعضاء  4-3پ-9را پوشش دهد. شکل  Bدر ناحيه  مجاور يها و يا اجزاگاهوارد شدن بار تا تکيه

 باشد را نشان ميدهد.در عضو مي هاي ايجاد شدهو يا قسمتهائي که در آنها تنش هاي ايجاد شده در مدل خرپائي نشانگر تنش

 را ارضا نمايد که شامل: U≥nSمقاومت طراحي هر بست، بند و ناحيه گرهي در مدل خرپائي بايد شرايط  4-3-3پ-9

 usF≥snFها: بست -الف

 tuF≥tnFها: بند -ب

 usF≥nnFاي: نواحي گره -پ
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 ای هایی از بست و بند در اعضای سازهنمونه  4-3پ-9 شکل

 (هابستاعضای فشاری )  4-3پ-9

 با تکيه گاه سادهتير و کنسول  -الف

 مدل خرپايي براي يک تير عميقتوزيع تنش و  -ب

 بست قطري در جان داراي خاموت -پ

 مدل

 تير عميق با بازشو بزرگ -ت

 جزئيات

 سرشمع -ث

 بار رفت و برگشتي

 بست  

 بند
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 بست مقاومت 1-4-3پ-9

فشاري بر روي آن عمل ميکند در تمام طول عضو ثابت  سطح مقطعي از عضو که نيروي هابستدر برخي از  1-1-4-3پ-9

، سطح مقطعي که نيروي فشاري بر روي آن عمل ميکند در هابستدر اکثريت ولي منشوري گفته ميشود.  بستاست که به آن 

 (.5-3پ-9بطري شکل گفته ميشود )شکل  بستوسط عضو گسترده تر از دو انتهاي آن ميباشد که به آن 

 ، بصورت زير محاسبه ميشود: 𝐹𝑛𝑠، بستمقاومت فشاري اسمي هر  2-1-4-3پ-9

 بدون آرماتورهاي طولي  هاي بستدر  -الف 

𝐹𝑛𝑠                                                                              (2-3پ-9)           = 𝑓𝑐𝑒𝐴𝑐𝑠 

 با آرماتورهاي طوليهاي بستدر  -ب 

𝐹𝑛𝑠                                                                (3-3پ-9)           = 𝑓𝑐𝑒𝐴𝑐𝑠 + 𝐴𝑠
′ 𝑓𝑠

′ 

در وجه  در انتهاي مورد نظر بستسطح مقطع  𝐴csو  دو انتها مقدارمحاسبه شده در برابر با کوچکترين  𝐹𝑛𝑠ر روابط فوق د

As ميشود.محاسبه  4-1-4-3پ-9بر اساس بند  مقاومت فشاري موثر بتن بوده و  𝑓𝑐𝑒ناحيه گره بوده و 
سطح مقطع آرماتور   ′

fs، و بست فشاري در امتداد طول
است. براي بست در آرماتورهاي فشاري محاسبه شده بر اساس ظرفيت محوري اسمي تنش  ′

𝑓sمگاپاسکال، مقدار  420آرماتورهاي با تنش تسليم کمتر از 
 در نظر گرفت. 𝑓𝑦را ميتوان برابر با   ′

. شود محاسبه 5-3پ-9شکل طبق ،بست انتهاي در مهاربندي شرايط و موجود بتن سطح گرفتن نظر در با بايد csA مقدار

 از طولي آرماتور قطر برابر8 حداکثر فاصله تا ميتواند موثر بتن سطح است، شده مهار آرماتورگذاري با فقط بست که هنگامي

 .شود گرفته ناديده  5-3پ-9 شکل طبق بتن پوشش و شود گرفته نظر در شده بسته خاموتهاي طولي آرماتور

 

     
 مهار شده با صفحه تماسي و آرماتور بستب:                                       مهارشده با آرماتور بستالف: 
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 بستمهار شده با صفحه تماسي و  بستپ: 

 بستاثر شرایط مهاربندی بر سطح مقطع عرضی موثر   5-3پ-9شکل 
 

محاسبه  5-1-4-3پ-9و  4-1-4-3پ-9، بر اساس بندهاي  𝑓𝑐𝑒، بستمقاومت فشاري موثر بتن در يک  3-1-4-3پ-9

 ميشود.

 را بايد از رابطه زير محاسبه نمود: بست، در يک  𝑓𝑐𝑒مقاومت فشاري موثر بتن،  4-1-4-3پ-9

𝑓𝑐𝑒                                                                        (4-3پ-9)             = 0.85𝛽𝑠𝑓𝑐
′ 

محاسبه شده و در آن اثرات  1-3پ-9را ميدهد و براساس جدول  بستضريبي است که مقاومت موثر بتن در  𝛽𝑠در رابطه فوق  

 ترک خوردگي و آرماتورهاي کنترل ترک خوردگي بر روي مقاومت فشاري موثر بتن در نظر گرفته شده است.

 بستدر  𝜷𝒔ضریب  1-3پ-9جدول 

 𝛽𝑠 کندرا قطع مي بستآرماتور  بستشکل و موقعيت 

داراي مقطع يکنواخت در تمام طول خود  بست

 است.
--- 1.0 

اي از يک عضو قرار دارد که به در ناحيه بست

 کند.صورت بطري شکل عمل مي

 0.75 2-4-3پ-9مطابق بند 

 0.60λ نيست 2-4-3پ-9مطابق بند 

هاي کششي در اعضاء کششي و يا قسمت بست

 دارد.ساير اعضا قرار 
--- 0.40λ 

 0.60λ --- ساير موارد

 

را  fce، ميتوان اثر اين آرماتورها در ازدياد مقدار بستدر صورت استفاده از آرماتورهاي محصورکننده در طول  5-1-4-3پ-9

 بر اساس آزمايش و يا روابط تحليلي معتبر منظور نمود.
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 میکنندآرماتورهائی که اعضاء فشاری بطری شکل راقطع  2-4-3پ-9

𝛽𝑠بطري شکل که با ضريب هاي بستدر  1-2-4-3پ-9 = محاسبه شده اند، آرماتورهائي که بايد در برابر کشش   0.75

 بدينراقطع کنند.  بستمقاومت کنند بايد محور  بست قسمتهاي ميانيفشار در گسترده شدن سطحعرضي ايجاد شده در اثر

 با موازي راستاي در 1 به 2 شيب با شکل بطري بست يک در فشاري نيروي که آن فرض با را عرضي کشش توانمي منظور

 .نمود تعيين يابد،مي گسترش بست محور بر عمود راستاي به نسبت بست محور

در  3-21-9محاسبه ميشوند، بايد مطابق ضوابط بند  1-2-4-3پ-9آرماتورهاي عرضي که بر اساس بند  2-2-4-3پ-9

 داراي طول گيرائي کافي باشند. بستخارج از محدوده 

fcدرصورتيکه  3-2-4-3پ-9
 با متقاطع صورت به شده توزيع کششي آرماتورهاي مگاپاسکال باشد، 40کوچکتر يا مساوي  ′

  .نمود تلقي مناسب 1-2-4-3پ-9 بند تامين براي توانمي شود،مي محاسبه( 5-3پ) يرابطه اساس بر که را بست محور

∑                                                            (5-3پ-9)   
𝐴𝑠𝑖

𝑏𝑠𝑠𝑖
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 ≥ 0.003                          

محور  α𝑖که با زاويه  iاز يکديگر و در امتداد محور  𝑠iسطح مقطع کل آرماتورهاي توزيع شده به فاصله   𝐴siدر رابطه فوق 

 ميباشد. بستعرض  𝑏s، و  7-3پ-9کنند بوده، شکل راقطع مي بست

 

 ترک خوردگی                                                    -الف مدل خرپائی                              -ب                                              

 بطری شکل هایبستترک خوردگی و مدل خرپائی   6-3پ-9شکل 

 

  cAعرض براي محاسبه 

 بست

 بند
 ترک
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 را قطع میکنند بستآرماتورهائی که   7-3پ-9شکل 

  α1متعامد و با زواياي شبکه بصورت  را ميتوان ياند ميباشالزم  3-2-4-3پ-9آرماتورهائي که براساس بند  4-2-4-3پ-9

قرار داد. در صورتيکه آرماتور فقط در يک  بستنسبت به محور   α1يا فقط در يک امتداد بازاويه  ، وبستنسبت به محور   α2و 

 درجه کمتر باشد. 40نبايد از  α1امتداد قرارداده شود، زاويه 

 

 در بست  جزئیات آرماتور 3-4-3پ-9

-پ-9با تنگ هاي بسته مطابق بند  آن طول در و بوده بست محور موازي بايد هابست در فشاري هايآرماتور 1-3-4-3پ-9

 محصور شده باشند. 4-3-4-3پ-9ويا با دورپيچ هائي مطابق بند  3-4-3-3

𝑓sگونه اي مهار شوند که بتوانند تنش ه ناحيه گره بوجه آرماتورهاي فشاري بايد در  2-3-4-3پ-9
-3پ که بر اساس بند  ′

 نمايند.را تامين محاسبه ميشود    4-1

 و ساير قسمتهاي اين بند باشند. 2-6-21-9مطابق بند  تنگهاي بسته بايد 3-3-4-3پ-9

برابر آرماتورطولي  16برابر قطر تنگ، ويا  48، بست، از يکديگر نبايد از کوچکترين بعد مقطع  sفاصله تنگهاي بسته،  –الف 

 فشاري بيشتر باشد.

 دورتر قرار داده شود. بستاز وجه ناحيه گره در هر يک از دو انتهاي  0.5sاولين تنگ بسته نبايد بيش از   –ب 

يا ساير  هاي عضو، وهاي بسته بايد بگونه اي نصب شوند که هرکدام از ميلگردهاي طولي واقع در گوشهتنگ –پ 

درجه که  135 رحداکث ها با زاويه قالب انتهائيها ويا سنجاقآرماتورهاي طولي بصورت يک در ميان بوسيله گوشه تنگ

 عضو فشاري

 محور عضو فشاري

محدوده 

 عضو فشاري
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 150هيچ کدام از آرماتورهاي طولي از  چنين آرماتورها از آزاد  يدر بر گرفته شده و فاصله اندبطرف داخل خم شده

 ميليمتر بيشتر نباشد.

 باشند.  3-6-21-9هاي محصور کننده آرماتورهاي فشاري بايد مطابق بند دورپيچ 4-3-4-3پ-9

 ها(بند اعضاء کششی ) 5-3پ-9

 کششی مقاومت اعضاء 1-5-3پ-9

 :، از رابطه زير بدست مي آيد 𝐹𝑛𝑡ظرفيت کششي اسمي يک عضو کششي،  1-1-5-3پ-9

𝐹𝑛𝑡                                                                           (6-3پ-9)           = 𝐴𝑡𝑠𝑓𝑦 

 جزئیات آرماتورگذاری اعضاء کششی 2-5-3پ-9

 محور آرماتورهاي کششي بايد بر روي محور عضو کششي منطبق باشد. 1-2-5-3پ-9

 است، رفته کار به خرپائي مدل در که صورتي به بند محور با بايد بند آرماتورهاي يمجموعه مياني محور 1-2-5-3پ-9

 .باشد منطبق

 مهار آرماتورهاي عضو کششي بايد به يکي از دو روش زير انجام شود: 2-2-5-3پ-9

 تفاوت نيروي بين اعضاءکششي در دو طرف هر گره بايد در ناحيه آن گره مهار شود. -الف

بر ناحيه گره از بايد در هر جهت نيروي کششي مهاري شود، ختم ميبه آنها  بند ي که يک يا چندادر نواحي گره -ب

 تامين گردد.( 8-3پ-9توسعه يافته )شکل 

 

 هاگره 6-3پ-9

 ناحیه گرهمقاومت  1-6-3پ-9

 ، از رابطه زير محاسبه ميشود. 𝐹nnمقاومت فشاري اسمي ناحيه گره،  1-1-6-3پ-9

𝐹𝑛𝑛                                                                           (7-3پ-9)           = 𝑓𝑐𝑒𝐴𝑛𝑧 

-3پ-9ويا  4-1-6-3پ-9بر اساس بندهاي   𝐴nzو  3-1-6-3پ-9و يا 2-1-6-3پ-9بر اساس بندهاي   𝑓ceدر رابطه فوق 

 محاسبه ميشود. 6-1-5
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 يافته توسعه ايگره ناحيه 8-3پ-9 شکل

 ، از رابطه زير محاسبه ميشود. 𝑓𝑐𝑒وجه ناحيه گره، مقاومت فشاري موثر بتن در  2-1-6-3پ-9

𝑓𝑐𝑒                                                                       (8-3پ-9)            = 0.85𝛽𝑠𝑓𝑐
′ 

βn بدست ميايد. 2-3پ-9از جدول ضريبي است که مقاومت موثر بتن درگره را ميدهد و 

  در نواحی گره 𝛃𝒏ضریب  -2-3پ-9جدول 

 β𝑛 وضعيت ناحيه گره

 1.0 ها، يا هر دو در تماس استگاهناحيه گره با اعضاء فشاري، تکيه

 0.8 در ناحيه گره مهار شده است بنديک 

 0.6 انددر ناحيه گره مهار شده بنددو يا چند 

 اثرات آنها از طريق آزمايش ويا تحليل آرماتورهاي محصور کننده در ناحيه گره استفاده شده و ي کهدر صورت 3-1-6-3پ-9

 را افزايش داد. 𝑓ceشده باشد، ميتوان مقدار  منظور

 ، را ميتوان برابر با کمترين دومقدار زير منظور نمود. Anzسطح هريک از وجوه ناحيه گره،  4-1-6-3پ-9

 است. Fusسطح وجهي از ناحيه گره که عمود بر امتداد نيروي  -الف

 ميباشد.سطح مقطعي از ناحيه گره که عمود بر امتداد منتجه نيروهاي اثر کننده بر ناحيه گره  -ب

بوده  4-1-6-3پ-9بند  مطابقدر يک مدل خرپائي سه بعدي، سطح هريک از وجوه ناحيه گره بايد حداقل  5-1-6-3پ-9

وجهي از ناحيه گره که عضو به آن وصل ميشود  بر روي بستشکل هر يک از وجوه ناحيه گره بايد مشابه شکل تصوير انتهاي  و

 باشد.
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 سازی خرپاهاهای محاسباتی و مدلگام 7-3پ-9

 هاي خرپائي مطابق زير است:قابل کاربرد در مدل داولهاي متگام

محاسبه شوند. براي هر ترکيب بار  7-9)مرده، زنده، باد و زلزله( با استفاده از فصل  بارهاي ضريب دار روي عضو (1)

 انجام شوند. 8تا  2، موارد بحراني

 عکس العمل هاي عضو بر اساس استاتيک محاسبه گردد. (2)

 ها محاسبه شوند.رد شدن بارهاي خارجي و عکس العملاهاي ونش هاي اتکائي در محلت (3)

 ها يا روشهاي تحليلي مناسب، جريان نيرو در عضو يا ناحيه مورد نظر در عضو تخمين زده شود.بر اساس آزمايش (4)

نيرو منطبق است تا حد زيادي بر جريان  يک مدل مقدماتي خرپائي که از اعضاء فشاري و کششي تشکيل شده و (5)

 ساخته شود.

توان فقط ها کنترل شود. در مدل خرپاي مقدماتي ميالعملتعادل استاتيکي مدل خرپائي تحت بارهاي وارده و عکس (6)

 محور اعضاء را منظور نمود.

 ، هر کدام بحراني است تخمين زده شوند.بستابعاد مورد نيازهر ناحيه گره بر اساس مقاومت فشاري گره ويا  (7)

. از بارهاي /75برابر با  ∅ان حاصل شود که مقاومت اعضاء فشاري، کششي، و نواحي گره با منظور نمودن ضريب اطمين (8)

 وارده بيشتر است.

 

 کنترل ترک 8-3پ-9

 شبکه داراي بايد اندشده طراحي پيوست اين ضوابط اساس بر که( فونداسيونها و دالها بجز) آنها از قسمتهايي يا اعضا ها، سازه

. باشد 002/0 از کمتر نبايد متعامد امتدادهاي يک هر در آرماتور براي آرماتور نسبت. باشند ترک کنترل آرماتورهاي از متعامدي

 در کششي جزء آرماتور بعنوان ميتوان کششي اجزا در را ترک کنترل آرماتور. کند تجاوز ميليمتر300 از نبايد آرماتور اين فاصله

 (آشتو.)گرفت نظر در مقاومتي محاسبات

 به و شده استفاده شده ايجاد خرپايي مدل در کششي جزء عنوان به ميتواند(9-3پ-9) شکل اساس بر ترک کنترل آرماتور

 خوبي مهار شده است.

                               
ب:مدل آرماتورگذاري شده خرپا با آرماتور کنترل ترک بعنوان آرماتور کششي جزء     الف: مدل ساده شده خرپايي                         

: مدل خرپایی ساده و دقیق برای تیر عمیق9-3پ-9شکل  کششي  
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 های بتنیساختمان روش طراحی ساده  -3پیوست 

 کلیــــات و دامنه کاربرد  1-4پ-9

 هتع    تراار    پعیتعیي ستع    ارائه حداقل مقرراتي استت هته  تع رتعیتت  شرتع  ترایي ایابتيت قع هیتت  رتر           این پیوست هدف

 پیوستت فتراهس  توام مقترراي ایتن      پیوستت موضتو  ایتن    تع سیستتس ستعاتاعشي قتعش ااتتي  تبتي متوستي          تن مسهح

طبقته   یتخ ارپتتته   حتداه ر      3 تتن مستهح هوتتع  مرتبته  تع حتداه ر       قتعش ااتتي   هتع   ستعاتاع   ار طتر   میتواشتد 

 تتع  ا  تتتن ستتع   م کعرگرفتتته  تتوا اع متتتر ار پتتا  ستتعات 10متتتر ار 8متتتر ا  ر   پتتي    تته ا اتتعا حتتداه ر  12ارتفتتع  

 تتع تو تته  تته ضتتوا ي   تتوشد   مقع متتت متآنتته  شرتتع  ستتعاته متتي استتتعشدارا هتتع  مااتتو ي   ستتیاع  پرتهبتتد ستتباداشه

  ع دممي 420Sمیهارا هع    ماعپعسکعل 20حداقل  را ر ) ا ام  تن    رمعتور( تایین میتوا   ي  1پ-9پیوست 

 قاب خمشی طراحی اجزاء سیستم 2-4پ-9

 هامحدودیتدامنه کاربرد و   1-2-4پ-9

است هه ار    طبقعي فقي   خ   ا  اعشواری يهوتع  مرتبه مسکوش  هعسعاتاع    را ين ر ش طراحیاامبه هعر را ا -1

   شزایخ گسل قرار شدارشدم  ع ديم يمسکوش  هعر ر  اارا

 متر  ع دم 12تواشد حداه ر ارتفع  سعاتاع  مي -2

 م ع دسه طبقه   یخ ارپتته ميمین   ع احتسعش  یرتاداا طبقعي سعاتاع   -3

 ارصد ارتفع  طبقه  یر    هاتر  ع دم 10ارتفع  هر طبقه شبعید  یش ا   ع د   متر مي 2/3حداه ر ارتفع  طبقعي  -4

  ع دممتر مي 10متر   طول     8حداه ر ترض سعاتاع   -5

  ع دماهعشه مي 2طول   هس ار  رت ترض  را ر هع هس ار  رت تاداا اهعشه -6

 تواشد  ع دم متر مي 5  حداه ر  3هع حداقل ا اعا اهعشه -7

ا  ااتاف ترا  ار یخ طبقه سعاتاع   عید حتي االمکع  پرهیز  وام ار صوري   وات حداه ر ااتاف ترا  ار یخ  -8

 سعشتیاتر محد ا  وام 60طبقه  عید  ه 

  ع دمميوک تیرچه  ه هع ا  شو سقف -9

  ع د   شبعید ر اشارا  ع دم 3تع  1تیپ اعک میتواشد  -10

 ) ا ام  تن    رمعتور(  عید ار طراحي مهحوظ  وام 1پ-9ضوا ي پیوست  -11

 طراحی  3-4پ-9

استفعا  ا  ر ا ي  را  طراحي سعا  تیرت ستو ت سقف   پي سعاتاع  ااا   د  استم  4-3-4پ-9ا ي  1-3-4پ-9ار  بدهع  

این  یین شعمه  را  طراحي اتضع   سعیر  آش هع  ضوا يبدس طرا  میتواشد هاوار  ا  این ر ال حع ت راهباع اا ته   مر

توسي مربدس طرا  شیز هبترل  4-3-4پ-9ا ي  1-3-4پ-9سعاتاع  استفعا  هبدم ال م است اطاتعي ااا   د  ار  بدهع  

   وشدم

 طراحی تیر 1-3-4پ-9

 گراشدمتقسیس  بد  مي 1-4پ-9مطع ق  کل  "تیرهع  پیراموشي"   "تیرهع  اااهي"تیرهع  ه ا  استه  -1
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 تیرهع  اااهي   پیراموشي  1-4پ-9  کل

 

 گراشدمتایین مي 1-4پ-9ا اعا تیرهع  پیراموشي  ع تو ه  ه  د ل  -2

 تیرهع  تیپ  بد  1-4پ-9  د ل
  اد ترض سعاتاع  

6 5/6 7 5/7 8 

 اد طول سعاتاع 
 4تیپ  4تیپ  3تیپ  2تیپ  1تیپ  8 

 5تیپ  4تیپ  4تیپ  3تیپ  2تیپ  5/8

 6تیپ  5تیپ  4تیپ  4تیپ  3تیپ  9

 7تیپ  6تیپ  5تیپ  4تیپ  4تیپ  5/9

 8تیپ  7تیپ  6تیپ  5تیپ  4تیپ  10

 

 
 

 رهعیت    هبعر يعشیم  محل  رمعتورگذار  2-4پ-9  کل

 1تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 2-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 400  ارتفع   متریهيم 300 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 3-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 1تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  2-4پ-9  د ل

 ابعاد دهانه

يشوماریپ  عهریت
يهااا  عهریت
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 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

3 5 

 میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 18.51 3.07 13.37 باال

 8.69 5.08 4.00 9.88 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 18.77 3.01 13.09 باال

 8.61 5.13 3.98 9.72 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.41 15.22 2.92 9.81 باال

 8.51 4.36 3.93 6.50 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 1تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  3-4پ-9  د ل

 میلی متر 300عرض = 

 میلی متر 400ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3 5 

 میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 4.90 15.86 4.90 16.05 باال

 6.08 5.63 4.90 12.00 پایین

 T10@170 T10@170 خاموت

2 

 4.90 16.20 4.90 16.63 باال

 5.99 5.69 4.90 12.08 پایین

 T10@170 T10@170 خاموت

3 

 4.90 9.93 4.90 10.44 باال

 4.90 4.90 4.90 7.93 پایین

 T10@170 T10@170 خاموت

 2تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت-الف

 گراشدمتایین مي 4-4پ-9  ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 400  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 5-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 2تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  4-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 19.00 2.92 10.32 3.03 13.17 باال

 9.50 5.18 2.92 6.61 3.98 9.22 پایین

 T10@120 T10@  T10@120 خاموت

 3.71 18.81 2.92 9.93 2.92 12.60 باال 2

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 9.42 5.14 2.92 6.00 3.97 8.63 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.42 15.29 2.92 7.17 2.92 9.33 باال

 9.29 4.37 2.92 3.75 3.92 5.53 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 2تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  5-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 400ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 6.54 18.03 6.54 18.49 6.54 18.30 باال

 6.73 8.00 6.54 12.96 6.54 14.44 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

2 

 6.54 18.31 6.54 18.93 6.54 18.31 باال

 6.61 7.91 6.54 12.86 6.54 13.92 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

3 

 6.54 11.24 6.54 11.86 6.54 11.13 باال

 6.54 6.54 6.54 8.52 6.54 8.63 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

 

 3تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 6-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 400  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 7-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 3تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع -6-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 20.65 2.92 12.59 2.92 12.52 3.20 14.07 باال

 10.34 5.50 3.71 6.99 3.27 8.36 3.99 9.71 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 20.41 2.92 12.38 2.92 12.17 3.10 13.57 باال

 10.25 5.46 3.71 6.73 3.23 7.93 3.98 9.06 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.62 16.43 2.92 9.08 2.92 8.59 2.92 9.84 باال

 10.09 4.63 3.71 4.33 3.26 5.12 3.92 5.78 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 میهیاتر مر ع(× 210) 3تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  7-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 400ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 6.54 18.93 6.54 19.12 6.54 19.01 6.54 19.31 باال

 7.26 8.68 6.54 11.83 6.54 13.31 6.54 15.16 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

2 

 6.54 19.17 6.54 19.52 6.54 19.24 6.54 19.08 باال

 7.13 8.58 6.54 11.72 6.54 13.01 6.54 14.62 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

3 

 6.54 11.69 6.54 12.16 6.54 11.85 6.54 11.76 باال

 6.54 6.59 6.54 8.08 6.54 8.44 6.54 9.01 پایین

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاموت

 

 4تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 8-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 450  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 9-4پ-9 تیرهع  ع تو ه  ه  د ل

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 4تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  8-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها
ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 22.43 2.92 12.43 2.92 12.05 2.92 11.91 3.17 13.94 باال

 12.09 5.83 4.25 5.20 3.72 6.47 3.71 7.74 3.98 9.02 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 21.62 2.92 11.74 2.92 11.20 2.92 10.90 3.01 13.09 باال

 11.99 5.68 4.21 4.63 3.71 5.76 3.71 6.85 3.97 7.91 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.71 17.43 2.92 8.84 2.92 8.17 2.92 7.66 2.92 9.36 باال

 11.75 4.85 4.19 3.63 3.71 3.71 3.71 4.17 3.92 4.81 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 4پیراموشي تیپ تیرهع   ي  ترض يطو    رمعتورهع  9-4پ-9  د ل

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 450ارتفاع = 
 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 7.47 20.40 7.47 19.96 7.47 19.75 7.47 19.75 7.47 20.76 باال

 7.47 11.05 7.47 12.00 7.47 13.40 7.47 14.97 7.47 16.80 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

2 

 7.47 20.33 7.47 19.75 7.47 19.39 7.47 19.20 7.47 19.58 باال

 7.47 10.47 7.47 11.29 7.47 12.45 7.47 13.92 7.47 15.28 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

3 

 7.47 12.25 7.47 11.83 7.47 11.50 7.47 11.20 7.47 11.63 باال

 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.75 7.47 8.33 7.47 8.73 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

 

 5تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 10-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 450  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 11-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 5تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  10-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 23.52 2.98 12.90 2.92 12.53 2.92 12.40 3.27 14.46 باال

 12.08 6.01 4.83 5.56 4.17 6.85 3.71 8.15 3.96 7.71 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 22.72 2.92 12.15 2.92 11.59 2.92 11.30 3.10 13.54 باال

 11.98 5.88 4.78 4.95 4.12 6.10 3.71 7.21 3.96 6.62 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.71 18.05 2.92 9.10 2.92 8.43 2.92 7.92 2.92 9.64 باال

 11.74 4.99 4.74 3.71 4.11 3.71 3.71 4.39 3.89 3.71 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 5تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  11-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 450ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 7.47 21.20 7.47 20.75 7.47 20.54 7.47 20.54 7.47 21.62 باال

 7.47 11.71 7.47 12.61 7.47 14.05 7.47 15.69 7.47 17.58 پایین

 T10@170 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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2 

 7.47 21.11 7.47 20.53 7.47 20.16 7.47 19.96 7.47 20.41 باال

 7.47 11.11 7.47 11.82 7.47 12.99 7.47 14.60 7.47 15.85 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

3 

 7.47 12.66 7.47 12.24 7.47 11.90 7.47 11.59 7.47 12.00 باال

 7.47 7.77 7.47 7.69 7.47 8.08 7.47 8.70 7.47 8.40 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

 

 6تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 12-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 500  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 13-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 6تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  12-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 4m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 22.81 2.92 12.49 2.92 11.86 3.08 13.43 باال

 12.07 5.89 5.41 4.84 4.62 6.05 3.94 6.82 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 21.58 2.92 11.52 2.92 10.83 2.92 12.06 باال

 11.97 5.68 5.35 3.97 4.56 5.03 3.94 5.45 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.71 17.37 2.92 8.74 2.92 7.96 2.92 8.78 باال

 11.73 4.84 5.31 3.59 4.54 3.71 3.86 3.71 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 6پیراموشي تیپ تیرهع   ي  ترض يطو    رمعتورهع  13-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 500ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 4m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 8.40 20.71 8.40 20.42 8.40 20.31 8.40 21.15 باال

 8.40 12.74 8.40 13.42 8.40 14.72 8.40 17.85 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

2 

 8.40 20.00 8.40 19.57 8.40 19.29 8.40 19.30 باال

 8.40 11.49 8.40 11.95 8.40 13.21 8.40 15.43 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

3 
 8.40 11.57 8.40 11.21 8.40 10.90 8.40 10.96 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 پایین

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

 

 7تیپ 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 14-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 500  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 15-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل تیرهع 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 7تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  14-4پ-9  د ل

 مترمیلی  400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 23.80 3.09 13.48 3.17 13.94 باال

 12.05 6.06 6.01 5.15 3.91 7.20 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 22.49 2.92 12.44 2.92 12.43 باال

 11.96 5.84 5.94 4.24 3.92 5.73 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.71 17.88 2.92 9.44 2.92 9.02 باال

 11.71 4.95 5.88 3.71 3.84 3.71 پایین

 T10@120 T10@120 T10@120 خاموت

 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 7تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  15-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 500ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 4.5m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 8.40 21.73 8.40 21.17 8.40 21.95 باال

 8.40 13.40 8.40 14.05 8.40 18.58 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

2 

 8.40 20.85 8.40 20.27 8.40 20.04 باال

 8.40 12.11 8.40 12.45 8.40 16.09 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

3 

 8.40 11.94 8.40 11.57 8.40 11.28 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 پایین

 T10@200 T10@200 T10@200 خاموت

 

 8تیپ 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  تیرهع يم متریهيم 300  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  ياااه یرهع ت يرض تاعمت -الف

 گراشدمتایین مي 16-4پ-9 ع تو ه  ه  د ل 

 ع دم مقدار  رمعتورهع  مورا شیع  يم متریهيم 500  ارتفع   متریهيم 400 را ر  ع  پیراموشي یرهع ت يرض تاعمت -ب

 گراشدمتایین مي 17-4پ-9تیرهع  ع تو ه  ه  د ل 

 
 میهیاتر مر ع(× 210) 8تیرهع  اااهي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع 16-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 300ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 24.83 3.27 14.46 باال

 12.04 6.22 3.88 7.59 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

2 

 3.71 23.44 2.96 12.81 باال

 11.95 6.00 3.91 6.02 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

3 

 3.71 18.41 2.92 9.27 باال

 11.70 5.06 3.80 3.71 پایین

 T10@120 T10@120 خاموت

 

 میهیاتر مر ع(× 210) 8تیرهع  پیراموشي تیپ  ي  ترض يطو    رمعتورهع  17-4پ-9  د ل

 میلی متر 400عرض = 

 میلی متر 500ارتفاع = 

 ابعاد دهانه

3m 5m 

 میانه کنارها میانه کنارها

ـه
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 8.40 22.88 8.40 22.74 باال

 8.40 14.06 8.40 19.32 پایین

 T10@170 T10@200 خاموت

2 

 8.40 21.88 8.40 20.77 باال

 8.40 12.73 8.40 16.76 پایین

 T10@200 T10@200 خاموت

3 

 8.40 12.31 8.40 11.59 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 پایین

 T10@200 T10@200 خاموت

 

 گراشدم زئیعي  رمعتور بد  تیرهع  ر اسعس ا کعل  یر متآص مي -3

گع  )گر  اتنعل تیر   ستو (  ه سات میعشه تیر شنف  را ر ارتفع  مقطع ا   ر تکیه 2هع ار طو ي  را ر فعصهه اعموي -الف

  واممي

 گعهي قرار ااا   واممتر ا    ه تکیهمیهي 50ا  حداه ر  را ر شآستین اعموي  سته  عید ار فعصهه -ب

   وا اا ته  ع دم 12ر   ع حداقل قطر ار  عال   پعیین مقطع  عید ا   رمعتور سرتعس -پ

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
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غير
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میهیاتر ار اشترع   60طول مستقیس   ي شه هاتر ا   bd6ار ه  ه اضعفه حداقل  135ار اعموي هع  عید اارا   اس  -ت

   اا میهارا  ع بدم

 

 
 گذار  ار تیرر زئیعي  رمعتو  3-4پ-9  کل

 
 ا رگیرهع زئیعي ا رایي   4-4پ-9  کل

 

 
 چاوشاي اتنعل تیر  ه ستو  ار گو ه  5-4پ-9  کل

H

2H 2H

 ر ار  ي وط را يومعا ههصعف
 ر   ا عطقم  عفترا ر ار 2 
 يس  تاس ه   عگ هیکت
.او  يم ف ن هشعها

 ه  ه وت ع  عه يومعا ههصعف
.دشارگ يم شعآتشا يحارط ل اد 

حداقل  رمعتور سراسر  تیرهع طبق 

 مهبترل  وا 6-11-9 بد 

 3-21-9تیرهع طبق  بد  طول  صهه ار

 مهبترل  وا

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 طراحی ستون -2-3-4پ-9

 راامگتایین مي 18-4پ-9متآنعي ستو   ر اسعس ا اعا سعاتاع ت طبقه   مکع     ار پا   ع تو ه  ه  د ل  -1

 گراشدمتقسیس  بد  مي "ستو  هبعر  "   "ستو  میعشي "ت "ستو  اااهي"هع ار پا   ه سه استه ستو  -2

 

 
 ار پا  "هبعر  "   "میعشي "ت "اااهي "هع  ستو   6-4پ-9 کل 

 

 سعاتاع   هعمتآنعي ستو   18-4پ-9  دا ل

 ستون های طبقه اول

 )متر(عرض 

 طول )متر(
6 5/6  7 5/7  نوع ستون 8 

8 

 میانی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کناری 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

5/8  

 میانی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کناری 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

9 

 میانی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کناری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2

 گوشه 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

5/9  

 میانی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کناری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2

 گوشه 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

10 

 میانی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کناری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2

 گوشه 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

 

ه وگ  وتس رعبه  وتسيشعیم  وتس

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 ستون های طبقه دوم

 عرض)متر( 

 طول )متر(
6 5/6  7 5/7  نوع ستون 8 

8 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

5/8  

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

9 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

5/9  

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1

10 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گوشه 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1

 

 طبقه سوم ستون های

 عرض)متر( 

 طول )متر(
6 5/6  7 5/7  نوع ستون 8 

8 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

 گوشه 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

5/8  

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

 گوشه 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

9 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

 گوشه 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



 جلددوم -آئین نامه بتن ایران                                          های بتنیساختمان روش طراحی ساده -3پیوست 

 

286 

 

 طبقه سوم ستون های

 عرض)متر( 

 طول )متر(
6 5/6  7 5/7  نوع ستون 8 

5/9  

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5

 گوشه 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

10 

 میانی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کناری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-1.5

 گوشه 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 

 
 سعاتاع   هعاشوا  ستو   7-4پ-9 کل

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 گراشدممتآص مي 8-4پ-9 ر اسعس  کل  هعستو  زئیعي  رمعتور بد   -3

 
 ار ستو     صهه  رمعتور  گذاررعي  رمعتوی زئ  8-4پ-9  کل

 سقف تیرچه بلوکطراحی   3-3-4پ-9

هع  ا را سقفسع مع   رشعمه    وا ه میبع دم  طورههي  543مببع  طراحي   ا را  سقف هع  تیرچه  هوکت شتریه  اعر  

 هع  ا رایي  ه  ر   یر هستبد:  د   ع تیرچه    هوکت اارا  محد ایت

 م  ع د  یتتر متر میهي 750هع شبعید ا  تیرچه   اافعصهه  -1

hc

hc/6

hc/6

hc/6

hc/6

 ر ار  ي وط را يومعا ههصعف
  وتس اا    عفترا ست  خی 
 يس  تاس ه   عگ هیکت ر   ا

.او  يم ف ن  وتس

 ر ار  ي وط را يومعا ههصعف
  وتس اا    عفترا ست  خی 
 يس  تاس ه   عگ هیکت ر   ا

.او  يم ف ن  وتس

  ا دیع  عه يومعا
 ه  ریت لعنتا لحم
.دببه روبت  وتس

  ا دیع  عه يومعا
 ه  ریت لعنتا لحم
.دببه روبت  وتس

ومعا ههصعف
 ه  ه وت ع  عه ي

حارط ل اد 
عآتشا ي

م ش
.دشارگ ي

s
s

s
/2

s
/2

s
/2

s
/2

م هیصوت
عهروتعمر  ههص  اارگ ي

  
را  وتس

ی  ا دحم  
شعیم موس خ

 ي
 وتس  عفترا

.او  مع شا  

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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یخ  یع ت متر میهي 50( شبعید ا  یع هاع  ضآعمت اال  تبي فوقعشي تیر ) تن ر    هوک تن پو تي قسات  عالیي  -2

 م  ع د هاتر هعتیرچه   اا فعصهه ا ا اهس

 را ر حداقل ترض  5/3 یتتر ا   شبعیدارتفع  هل  شرع  هاچبین    ع د هوچکتر متر میهي 100ترض تیرچه شبعید ا   -3

  شرع  ع دم

 م  ع د متر میهي 65طرف یخ تیرچهت پس ا  شنب شبعید هاتر ا     هوک اسطح قعئس ا  ین افقي  حداقل فعصهه  -4

شسبت  یرهع  یکسر اهعشه هاتر  ع دم ار مورا ت یخ  یستسگع  سعا  شبعید ا  ضآعمت سقف  را  تیرهع   ع تکیه -5

یخ سي ایز مطر  شبع دت این مقدار تع  هعیي هه مسئهه عیدم ار سقفهعهش مي هتتسیخ  یست   ضآعمت  ه اهعشهت  ه 

 یع دم اهعشه شیز هعهش مي ام

متر  8هع  مبفرات شبعید ا  سعاته ارپعیي(  ع تیرچهحداه ر اهعشه مورا پو ش سقف ) ار  رت طول تیرچه پیش -6

متر شبع د   ار صوري   وا سر عرهع   7پو شت  یتتر ا    وا  را  اطایبع   یتترت اهعشه مورا یتتر  وام توصیه مي

 هع  مضعتف استفعا   وام یعا   یع اهعشه  یش ا  هفت مترت ا  تیرچه

فعصهه  s تتیرچهترض  ع  مقطع  wbهاتر ااتیعر  وا هه   )ys)/f.wb 53/0سطح مقطع میهاراهع  ترضي شبعید ا   -7

 استم مقع مت متآنه فوالا  رمعتورهع  ترضي  رحسب ماعپعسکعل  yf  ا  میهارا ترضي متوا ي 

متر  4 اهعشهت میهیاتر 8 متر 4 تع اهعشه  وارچه هع  غیرمع یبي توصیه ميتبوا  راهباع  تایین میهارا  عالیي تی ه  -8

  کعر ر ام میهیاتر 12 متر 7 متر تع 5/5اهعشهت میهیاتر 10ر مت 5/5 تع

میهیاتر   طول  شرع ار حد ا فعصهه میهاراهع  هتتي استم میهاراهع   6 حداقل اتنعلت قطر میهاراهع  هاکي -9

  گراشدمسعشتیاتر  ا  یکدیار شنب مي 100تع  40هاکي اتنعل ار فواصل 

 هع  متفرقه ار  تن  عالیيت میهارا افت   حراريت ار ا   رت تاوا  ر هس ار قسات  عالیي تیر را  مقع هه  ع تبش -10

طح میهیاتر   حداقل س 6 است هسافت   حرارتي  گیرام قطر میهاراقرار مي تر ا  سطح  عالیي تیرسعشتیاتر پعیین 2ا حد 

  تاوا  ر امتداا امتداا تیرچه هر ا  ار  سعشتیاتر( 5سطح مقطع اال  عالیي )مااوال   ه ضآعمت  002/0 مقطع این میهارا

  وام مبظور ميسعشتي متر  25ار هر ا  راستع  ع دم حداه ر فعصهه  ین ا  میهارا افت   حرارتي تیرچه مي

سطح مقطع فوالا  سي اهعشه )فوالا  15/0هع  ع فرض تکیه گع  سعا ت ال م است فوالا  ماعال  ع   وا طر  تیرچه -11

گع   ه طرف ااال اهعشه اهعشه   اا ا  تکیه یخ پب ستع فعصهه  گع  اضعفه گراام این میهاراهع حداقلهتتي( ار ر   تکیه

 یع بدم ااامه مي

شتریه  را   دا ل طراحي هعمهتر مي توا   ه    را   د  اشدم 19-4پ-9ار  دا ل  ي دا ل طراحشاوشه هعیي ا   -12

 سع مع   رشعمه    وا ه مرا اه هرام 543 اعر  

ى نظر خواهى  دا ل طراحي  19-4پ-9  دا ل
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 پیطراحی   4-3-4پ-9

یر هع  ش هه تخ پي   هبد مي مبتقل  مین  ه را هبعر    گو ه هع  ستو  شیر هع  هه شوار   پي سعاتاع   ه ا  شو  پي

  مت ارشظر گرفته  د  اشدستو  میعشي را  ه  مین مبتقل میکبد

 250 فعصهه  ه  20 شار  میهارا  بکه ا  اارا     ع د مي 7/2×7/2ا  شو  پي تخ مر ع  ه ا اعا  پي ستو  میعشي -1

 م ع د مي پعیین    عال ار میهیاتر

 م ع د مي متر 5/1 ترض  ه شوار  شو  ا  گو ه   هبعر  هع  پي ستو  -2

 مگراا ضآعمت پو ش  تن مطع ق ضوا ي مقعطع ار تاعس  ع اعک تایین مي -3

 م  ع د مي 9-4پ-9 کل  اسعس  ر شوار  هع   زئیعي تاومي  رمعتور بد  پي -4

 مهبد مي پیدا هعهش شنف  ه هبعر  هع  فواصل  رمعتورهع ار  یر ستو  -5

 

 

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 A-Aبرش 

 

 
 B-Bبرش 

 

 متآنعي پي سعاتاع   9-4پ-9 کل 

 

 

250
? 25@250

250

? 25@250

? 20@250

? 20@250

ش
ش
و

پ

تر  1,5 م

تر 
0 م

,7

شش و پ

3
0
0

3
0
0

250
? 20@250

250

? 20@250

? 25@250

? 25@250

ش
ش
و

پ

تمان ساخ ا عرض  ول ي ط

تر 
0 م

,7

شش و پ

3
0
0

3
0
0

 2,7   متر  

  
 متر

  
1,

5
 

 1,5   متر  

 3   متر   5 ~ 3   متر
 8 ~ 6   متر

  
 متر

  
1,

5
 

  
 متر

  
5 

 متر
  

3 
~ 
5 

 متر
  

8 
~ 

10 

 1,5   متر  

  
 متر

  
2,

7
 

 عرض   ساختمان

ان
ختم

سا
 

  
ول

ط
 

A 
A 

A A 

B 
B 

B B 

پي میعشي توسي هاف هع  را ي طبق 

 ه پي هع  شوار  متنل  7-15-9 بد 

  وا

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير
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 بتن و خزش  جمع شدگی -4پیوست 

 گستره -1-5پ-9

در اثر پدیده های جمع شدگی در اجزاء بتنی در این پیوست روش محاسبه کرنش های متغیر بازمان )دراز مدت(   1-1-5پ-9

 و خزش در بتن ارائه میگردد.

 کلیات  2-5پ-9

قرار   𝑡0در زمان  𝜎𝑐(𝑡0)در یک عضو بتنی که تحت اثر بار محوری ثابت باتنش  t، در زمان  𝜀𝑐(𝑡)کرنش کل،   1-2-5پ-9

 تعریف نمود. 1-5پ-9میگیرد را میتوان مطابق رابطه 

𝜀𝑐(𝑡)                                                                      (1-5پ-9)                  = 𝜀𝑐𝜎(𝑡) + 𝜀𝑐𝑛(𝑡) 

میباشند که به )خزش(  tکرنشهای غیر وابسته به تنش در زمان  𝜀𝑐𝑛(𝑡)کرنشهای وابسته به تنش و  𝜀𝑐𝜎(𝑡)در رابطه فوق 

 تعریف شده اند. 3-5پ-9و  2-5پ-9ترتیب در روابط 

ε𝑐𝜎(t)                                                                    (2-5پ-9)                  = εci(t0) + εcc(t) 

ε𝑐𝑛(t)                                                                     (3-5پ-9)                  = εcs(t) + εcT(t) 

جمع به ترتیب کرنشهای خزشی و  𝜀𝑐𝑠(𝑡)و  𝜀𝑐𝑐(𝑡)، کرنش اولیه در آغاز بارگذاری 𝜀𝑐𝑖(𝑡0)، 3-5و پ  2-5در روابط پ 

از تحلیل سازه و یا عضو برای بارهای وارده   𝜀𝑐𝑖(𝑡)میباشند.  مقدار  tکرنش حرارتی در زمان  𝜀𝑐𝑇(𝑡)و  tدر زمان  شدگی

از تحلیل حرارتی سازه ویا عضو برای ارزیابی اثرات تغییرات درجه حرارت بدست می   𝜀𝑐𝑇(𝑡))ثقلی، فشار خاک، و غیره(، و 

 آیند.

 محاسبه میشوند. 4-5پ-9و  3-5پ-9به ترتیب از بندهای  𝜀𝑐𝑠(𝑡)و  𝜀𝑐𝑐(𝑡)مقادیر 

 بتن جمع شدگیاثرات   3-5پ-9

 میشود.تعریف  4-5پ-9مطابق رابطه  𝜀𝑐𝑠(𝑡)بتن،  جمع شدگیکرنش   1-3-5پ-9

𝜀𝑐𝑠                                                                             (4-5پ-9)                 = 𝜀𝑐𝑠𝑒 + 𝜀𝑐𝑠𝑑 

میباشد. کرنش  tخشک شدن بتن در زمان  جمع شدگیکرنش  𝜀𝑐𝑠𝑑درونی بتن و  جمع شدگیکرنش  𝜀𝑐𝑠𝑒در رابطه فوق، 

 میباشد. %30±بدست می آیند دارای دقت  2-5پ-9بتن،   که از روابط بند  جمع شدگی

 محاسبه میگردد. 5-5پ-9از رابطه  tدرونی بتن در زمان  جمع شدگیکرنش   2-3-5پ-9

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
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𝑒−0.1𝑡) 𝜀𝑐𝑠𝑒                            (5-5پ-9)                  = 50 × 10−6(0.06𝑓𝑐
′ − 1.0)(1.0 − 

 زمان پس از گیرش بتن بر حسب روز میباشد. tدر رابطه فوق، 

 محاسبه میشود. 6-5پ-9خشک شدن بتن از رابطه  جمع شدگیکرنش   3-2-5پ-9

𝜀𝑐𝑠𝑑                                                                             (6-5پ-9)                  = 𝑘1𝑘4𝜀𝑐𝑠𝑑,𝑏 

کرنش  𝜀𝑐𝑠𝑑,𝑏محاسبه میشوند.  5-2-5پ-9و  4-2-5پ-9ضرائبی هستند که به ترتیب در بندهای  𝑘4و  𝑘1در رابطه فوق  

 بدست می آید. 7-5پ-9خشک شدن بتن بوده و از رابطه  جمع شدگیپایه 

ε𝑐𝑠𝑑,𝑏                                                      (7-5پ-9)                  = (1.0 − 0.008fc
′)εcsd,b

∗ 

𝜀𝑐𝑠𝑑,𝑏در رابطه فوق 
در  خشک شدن بتن بستگی به جنس سنگدانه های مورد استفاده داشته و جمع شدگیکرنش نهائی پایه  ∗

 فرض نمود. 001/0میتوان برابرمقدار آن را  صورت نبودن اطالعات آزمایشگاهی از سنگدانه ها،

 بدست می آید. 8-5پ-9ابطه راز  𝑘1ضریب   4-3-5پ-9

𝑘1                                                                                    (8-5پ-9)                 =
𝛼1𝑡0.8

𝑡0.8+0.15𝑡ℎ
 

باید تعیین شود ومقدار آن  جمع شدگیضخامت فرضی عضوی است که در آن کرنش   𝑡ℎزمان برحسب روز، و  tدر رابطه فوق  

 بدست می آید. 9-5پ-9از رابطه 

𝑡ℎ                                                                                             (9-5پ-9)                  =
2𝐴𝑔

𝑢𝑒
 

سطح جانبی در معرض تماس عضو با محیط بعالوه نصف سطح جانبی داخلی  𝑢𝑒سطح مقطع کل عضو و  𝐴𝑔در رابطه اخیر، 

 هرگونه بازشو یا حفره در مقطع عضو میباشد.

 تعیین می شود. 10-5پ-9از رابطه  𝛼1ضریب 

𝛼1                                                                 (10-5پ-9)      = 0.80 + 1.2𝑒−0.005𝑡ℎ 

. ، /65. ، برای محیط های داخلی ساختمانها برابر با /70برای بتن در مناطق خشک و کم آب برابر 𝑘4ضریب   5-3-5پ-9

 . منظور میگردد./50. ، و برای مناطق با آب و هوای استوائی و بحری برابر با /60مناطق گرمسیر و دور از دریا برابر با      برای 

𝜀𝑐𝑠سال(،  30 نهائی )پس از جمع شدگیکرنش   6-2-5پ-9
بدست  1-5پ-9مطابق جدول  3-5پ-9بر اساس روابط بند  ∗

 می آید.

 سال(    30کرنش انقباضی نهائی)پس از  1-5پ-9جدول                                         

𝜀𝑐𝑠 کرنش انقباض نهایی
∗ (× 10−6) 
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𝑓𝑐
′ 

(MPa

) 

 محیط استوایی و بحری از دریا محیط گرم دور محیط داخلی بناها محیط خشک  و کم آب

 𝑡ℎ  (𝑚𝑚) 𝑡ℎ  (𝑚𝑚) 𝑡ℎ  (𝑚𝑚) 𝑡ℎ  (𝑚𝑚) 

50 
10

0 

20

0 

40

0 
50 

10

0 

20

0 

40

0 
50 

10

0 

20

0 

40

0 
50 

10

0 

20

0 

40

0 

25 
99

0 

87

0 

71

0 

55

0 

92

0 

81

0 
660 

51

0 

85

0 

75

0 
610 

47

0 

72

0 
630 

51

0 

40

0 

32 
95

0 

84

0 
680 

53

0 

88

0 

78

0 
640 

50

0 

82

0 

72

0 

59

0 
460 690 610 

50

0 

39

0 

40 
89

0 

79

0 
650 

51

0 

83

0 

74

0 
610 

48

0 

78

0 
690 

57

0 

45

0 
660 

59

0 

49

0 

39

0 

50 
83

0 

74

0 
610 

49

0 

77

0 
690 

58

0 
460 

72

0 
650 

54

0 

44

0 
620 

55

0 

47

0 

38

0 

65 
73

0 
650 560 460 680 620 

53

0 

44

0 
640 

58

0 

50

0 

41

0 
560 

51

0 

44

0 

37

0 

80 630 
57

0 

50

0 

42

0 

59

0 

54

0 

48

0 

41

0 
560 

52

0 

45

0 

39

0 

50

0 
460 

41

0 
360 

100 
49

0 
460 

42

0 

38

0 

48

0 

45

0 

41

0 

37

0 
460 

43

0 

40

0 
360 

42

0 

40

0 

37

0 

34

0 

 

 بتن اثرات خزش -4-5پ-9

محاسبه  11-5پ-9از رابطه  𝜎0 دراز مدت ، تحت تنش ثابت و 𝜀𝑐𝑐کرنش ایجاد شده در اثر خزش بتن،  1-4-5پ-9

 شود.می

𝜀𝑐𝑐                                                                               (11-5پ-9)                  = ∅𝑐𝑐𝜎0/𝐸𝑐 

میباشد که مقدار آن  tضریب خزش در زمان   𝑐𝑐∅و  6-3-9مطابق بند ضریب االستیسیته بتن  𝐸𝑐ر رابطه فوق د 

 شود.محاسبه می 2-4-5پ-9مطابق بند 

با بکارگیری  ، و 𝑐𝑐,𝑏∅را میتوان با استفاده از ضریب خزشی مبنا،  tدر زمان ، 𝑐𝑐∅، در بتن ضریب خزش  2-4-5پ-9

این ضریب راهمچنین می توان با استفاده از رابطه در خزش بدست آورد.  بتنبرای رفتار شناخته شدهمدل ریاضی  یک

 تعیین کرد. 12-5پ-9

𝑐𝑐∅                                                                    (12-5پ-9)                  = 𝑘2𝑘3𝑘4𝑘5𝜙𝑐𝑐,𝑏 

-9 مطابق بندهای  𝑘5،و  𝑘2 ،𝑘3  ،𝑘4 ضرایب و 4-5پ-9ضریب کرنش خزشی مبنا مطابق بند  𝑐𝑐,𝑏∅در رابطه فوق، 

و در صورتی که عضو میباشد  %30±دارای دقت رابطه فوق در  𝜙𝑐𝑐محاسبه میگردند. ضریب 7-4-5پ-9الی  4-4-5پ
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𝑓𝑐 0.5درجه سلسیوس یا بیشتر قرار گرفته و یا تنش وارد بر آن از  25در طوالنی مدت تحت درجه حرارت 
بیشتر ، ′

 تواند تجاوز نماید.خطا از مقدار فوق نیز میشود، 

 ش خزشی نهایی به کرنش االستیکاز متوسط نسبت کرن است عبارت 𝑐𝑐,𝑏∅ضریب کرنش خزشی مبنا،  -3-4-5پ-9

𝑓𝑐 0.4روزه تحت تنش ثابت  28که در سن  بتنی یک نمونهدر
از طریق  قرار گرفته شده باشد. این ضریب را میتوان یا ′

 نمود. تعیین 2-5--پ-9یا از جدول  بدست آورد و یهای مشابه بتنآزمایش برروی نمونه

 

 خزشی مبناضریب کرنش   2-5پ-9 جدول

𝑓𝑐 ،بتن فشاریمقاومت 
 بر حسب ′

 مگاپاسکال
20 25 32 40 50 65 80 100 

 𝜙𝑐𝑐,𝑏 2/5 2/4 4/3 8/2 4/2 0/2 7/1 5/1ضریب کرنشی مبنا، 

 

  .آیدمیبدست  13-5پ-9از رابطه  𝑘2 ضریب  4-4-5پ-9

𝑘2                                                                            (13-5پ-9)  =
𝛼2𝑡0.8

𝑡0.8+0.15𝑡ℎ
   

 می باشد. 4-3-5پ-9مطابق بند  𝑡ℎتعریف ، وزمان برحسب روز tر رابطه فوق د 

 .تعیین میشود 14-5پ-9از رابطه  α2ضریب 

𝛼2                                                    (14-5پ-9)  = 1.0 + 1.12𝑒−.008𝑡ℎ   

 آید.بدست می 1-5پ-9شکل  دیاگراماز 𝑘3 ضریب -5-4-5پ-9

 𝒌𝟑ضریب   1-5پ-9 شکل

 

 

 تعیین میشود. 5-3-5پ-9مطابق بند  𝑘4 ضریب  6-4-5پ-9

 سن بتن بر حسب روز در هنگام بارگذاری
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های و برای بتن 0/1برابر با   مگاپاسکال 50های با مقاومت فشاری مساوی یا کمتر ازبرای بتن 𝑘5ضریب   7-4-5پ-9

 محاسبه میگردد. 15-5پ-9از رابطه  مگاپاسکال 100تا  50مقاومت فشاری از  با

𝑘5                                    (15-5پ-9)                    = (2.0 − 𝛼3) − 0.02(1.0 − 𝛼3)𝑓𝑐
′     

 محاسبه میگردد. 16-5پ-9از رابطه  α3که در آن مقدار 

𝛼3                                                                                 (16-5پ-9)                    =
0.70

(𝛼2𝑘4 )
   

𝑐𝑐∅سال(،   30خزش نهایی )پس از  کرنش  8-4-5پ-9
روزه به بعد بارگذاری شده 28هایی که از سن ، برای بتن ∗

 محاسبه میگردد. 3-5پ-9براساس جدول  اند 

 

𝒄𝒄∅سال(،  30خزش نهایی )پس از  کرنش  3-5پ-9 جدول
روزه بارگذاری شده  28هایی که پس از سن برای بتن ،∗

 است.

𝑓𝑐
′ 

 مگاپاسکال

𝜙𝑐𝑐)خزش نهایی کرنش 
∗ ) 

 محیط استوایی و بحری محیط گرم دور از دریا محیط داخلی بناها محیط خشک و کم آب

𝑡ℎ 𝑡ℎ میلیمتر    𝑡ℎ میلیمتر    𝑡ℎ میلیمتر     مییمتر   

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 

32 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 
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 هادال رد یلنگر خمش یبروش ضرا -5پیوست 

 

  گستره 1-6پ-9

-6پ-9تا  3-1-6پ-9روش ضرايب لنگـر خمشي را در مورد دالهاي مستطيلي شكلي كه محدوديتهاي بندهاي  2-1-6پ-9

   توان به كاربرد.مي ،داشته باشند را 1-5

   دال در چهار طرف روي تيرها يا ديوارهايي تكيه داشته باشد. 3-1-6پ-9

 ابعاد تيرهاي زير سري دال چنان باشند كه رابطه زير برقرار باشد: 4-1-6پ-9

2 (1-6پ-9)
3

3


bhl

bhb

n

w 

   يا مساوي با آن باشد. 2آزاد دال، كوچكتر از  ينسبت طول به عرض دهانه ها 5-1-6پ-9

 بارهاي وارد به دال تنها بارهاي قائم بوده و بطور يكنواخت پخش شده باشند. 6-1-6پ-9

   

 روش طراحی  2-6پ-9

ها بصورت مجزا در نظر گرفت و در هر امتداد به نوارهايي با گاههر دال را بايد با توجه به شرايط انتهايي در تكيه 1-2-6پ-9

 مشخصات زير تقسيم كرد:

 رابر با نصف عرض دال در نيمه وسط دالنوار مياني با عرض ب -الف

   نوارهاي كناري هريك با عرضي برابر با يك چهارم عرض دال در طرفين نوار مياني -ب

   شود.تغييرات لنگرهاي خمشي مثبت و منفي در عرض نوار مياني يكنواخت در نظر گرفته مي 2-2-6پ-9

تغييرات لنگرهاي خمشي مثبت و منفي در عرض هر يك از نوارهاي كناري غير يكنواخت ولي بصورت خطي  3-2-6پ-9

شود. اين لنگرها در مرز مشترك با نوار مياني برابر با مقادير مربوط در نوار مياني و در مرز خارجي برابر با يك درنظر گرفته مي

  شوند.سوم اين مقادير منظور مي

ها در واحد عرض نوار مياني گاهر حداكثر لنگر خمشي مثبت وسط دهانه و لنگرهاي خمشي منفي در بر تكيهمقادي 4-2-6پ-9

 شوند:بشرح زير تعيين مي

-1-6پ-9گاه براي بارهاي مرده و زنده با استفاده از ضرايب داده شده در جدول لنگرهاي خمشي منفي در بر تكيه -الف

 شوند:الف و روابط زير تعيين مي

2 (2-6پ-9)

)()( ALDALDA lWCM 



  

2 (3-6پ-9)

)()( BLDBLDB lWCM 



  

 12-10-9دول ـده در جـب داده شـرايـاده از ضـفـا استـرده بـلنگرهاي خمشي مثبت وسط دهانه براي بارهاي م -ب

  شوند:ب و روابط زير تعيين مي

2 (4-6پ-9)

ADADAD lWCM   

2 (5-6پ-9)

BDBDBD lWCM   

 

-1-6پلنگـرهـاي خمـشي مثـبت وسـط دهـانـه بـراي بـارهـاي زنـده بـا استفاده از ضرايب داده شده در جدول  -پ

 شوند: ( تعيين مي7-6پ-9) هبطاب و ر

2 (6-6پ-9)

ALALAL lWCM   

ى نظر خواهى
ط برا

د فق
ستنا

ل ا
 قاب

غير



جلددوم - ایران بتن نامه آئینها                                                                       روش ضرائب لنگر خمشی در دال -5پیوست   

 

297 

 

گاه درصد اين لنگر در طرف ديگر تكيه 80گاه دو دال كمتر از در مواردي كه لنگر خمشي در يك طرف تكيه 5-1-6پ-9

   هاي خمشي دو دال بين آنها تقسيم شود.باشد، اختالف لنگرها بايد به نسبت سختي

وار براي لنگر خمشي منفي گاهي ادامه نداشته باشد، بايد آن را در هر ندر صورتيكه دالي در طرف ديگر تكيه 6-2-6پ-9

 معادل سه چهارم لنگر خمشي مثبت وسط دهانه در همان نوار طرح كرد.

   

 ضخامت دال  3-6پ-9

 در اين روش ضخامت دال در هيچ حالت نبايد كمتر از مقادير زير در نظر گرفته شود: 1-3-6پ-9

  140يم بر ستق در دالهايي كه در يك سمت يا بيشتر غير پيوسته هستند، محيط دال -فلا

  160در دالهايي كه در چهار سمت پيوسته هستند، محيط دال تقسيم بر  -ب

 ميليمتر  100 -پ

   

 تالش برشی در تیر و دال 4-6پ-9

هاي درجه رسم شده از گوشه 45تيرها بايد براي برش ناشي از بارهايي طرح شوند كه در محدوده خطوط مورب  1-4-6پ-9

اي مثلثي به دست شوند، يعني باري كه از توزيع ذوزنقههاي طرفين به دالها وارد ميدالهاي طرفين تير و محورهاي چشمه

   آيد.مي

تقل شده از دالها، بايد برشي ناشي از بارهايي را كه مستقيما  روي آنها وارد در طراحي تيرها عالوه بر برش من 2-4-6پ-9

   شوند هم منظور كرد.مي

مقاومت برشي دال در طول مرز مشترك با تير بايد چنان باشد كه دال بتواند برش منتقل شده از دال، موضوع  3-4-6پ-9

   گاه دال تقسيم شود.خت درطول تكيهشود اين برش بطور يكنوارا تحمل كند. فرض مي 1-4-6پبند 

به دست آورد. در  2-6پ-9توان با كمك ضرايب جدول شماره تالش برشي در دالها و بارهاي روي تيرها را مي 4-4-6پ-9

شود شوند، داده شده است. فرض ميمنتقل مي Bو Aهاي تقسيم بار يكنواخت وارد به دال كه در دو جهت اين جدول نسبت

   شوند.هاي دال تقسيم ميگاهاين برشها بطور يكنواخت در طول تكيه

 شود.تعيين مي 8-9مقاومت برشي دال طبق ضوابط فصل  5-4-6پ-9

   

 لنگرهاي خمشی درتیرها  5-6پ-9

، يا براساس بار يكنواخت 1-4-6پ-9لنگر خمشي تيرها يا براساس بارهاي منتقل شده به آنها از دالها، مطابق بند  1-5-6پ-9

 شود.معادلي برابر با مقادير زير محاسبه مي

 گاه ضلع كوتاه دال:براي تيرهاي تكيه -لفا

 (7-6پ-9)
3

Aulw
 

 دال:گاه ضلع بلند براي تيرهاي تكيه -ب
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