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 پیشگفتار

 به نام مهندس هستی
 عنوانبهسرپناه افراد،  تأمینکه دو نیاز اولیه و اساسی جوامع بشری یعنی  جهتازآن سازیساختمانصنعت 

از اهمیت فراوانی  کندمیاجتماعی را برطرف  هایفعالیتانواع کار  فضای مهیاسازیو نیز  هاانسانی زندگ نیازپیش

برخوردار است. یکی از شرایط شکوفایی این صنعت نگرش علمی به آن، شامل انجام تحقیقات تئوریک از یکسو و انجام 

 سازیساختمانالزم االجراء  هاینامهآیین. این نگاه علمی که در هستآزمایشگاهی متناسب از سوی دیگر  هایفعالیت

 هایتاًناقتصادی و  هایطرح، تهیه هاسازهو  هاساختمانمتضمن سه هدف بزرگ، یعنی تضمین ایمنی  کندمیپیدا  تبلور

 .هستایجاد وحدت رویه بین کلیه مهندسین 

ف و در نتیجه اختال گوناگون هایتشخیص بدالیلیکه  شودمی، مواردی مشاهده اینامهآییندر بین انبوه بندهای 

 مهندسینظام هایسازمانمشکل، این برای حل سبب شده است.  کنندهکنترلمهندسین طراح و  بین هایی رانظر

و راهنماهایی  هادستورالعملاز نظرات و تجارب مهندسین شهرهای خود اقدام به تهیه  گیریبهرهمختلف با  هایاستان

 مبنای علمی اوالًکه  شوندمیتهیه  ایگونهبه هادستورالعمل. این کنندمیبرای ایجاد وحدت رویه بین مهندسین خود 

 تناقضی نداشته باشند.  هانامهآیینبا بندهای صریح  ثانیاًداشته و 

از  یریگبهرهاصفهان با استان  ساختمان مهندسینظام، گروه تخصصی عمران سازمان گفتهپیشبا عنایت به موارد 

یک نزدو صرف صدها نفر ساعت در طی  هااستانسایر  وحدت رویه هایه ، نگاه بایرانی و خارجیمعتبر هاینامهآیینکلیه 

بتنی استان  ساختمانهای سازهراهنمای طراحی  و با مشارکت تعدادی زیادی از مهندسین با تجربه اصفهان، سالبه دو 

و یا کتب مرجع آمده  هانامهآیینه از بیان مطالب واضح که در گردیددر این راهنما سعی . موده استاصفهان را تهیه ن

 نکاتی که محل اختالف است بیان گردد. صرفاًو  هپرهیز شد
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 کارگیریبه ،در استان اصفهان های بتنیساختمان سازه محاسبات انجام رویه در وحدت ایجاد جهت پس این از لذا

ذکر این نکته ضروری  .است الزامی مربوطه ایسازه هایسیستم طراحی در الزم هایحداقل عنوانبه بندهای این راهنما

عدم طی مراحل تصویب و ابالغ، از جنبه حقوقی جایگزین ضوابط  دلیل بهاعتبار فنی،  باوجوداست که مطالب این راهنما 

. الزم به ذکر هست هانامهآیینو مقررات ملی ساختمان نبوده و طراح سازه موظف به رعایت دقیق  2122 نامهآیینصریح 

 قبلی الزم االجراء خواهند بود. ماههیکجدید این راهنما با اعالن  هایویرایشاست 

تی در ویرایشهای آبدیهی است ارائه نقطه نظرات کلیه مهندسین عزیز سبب ارتقاء سطح علمی و عملی این راهنما 

گان گرامی خوانندآماده دریافت نظرات ارزشمند  Esfceo.pcg@chmail.irخواهد شد. به همین منظور پست الکترونیک 

 .است

افرادی که در ادامه اسامی آنها آمده  بویژه ایفا کرده انددر پایان از همه همکارانی که در تهیه این راهنما نقش 

 است تشکر و قدردانی میشود.

 

 

 ساختمان استان اصفهان مهندسی نظامسازمان 

 گروه تخصصی عمران

 9318 اردیبهشت
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 ساختمانهای بتنی سازه فهرست اسامی تدوین کنندگان راهنمای تحلیل و طراحی 

 

 مولف و سرپرست گروه -الف

 مهندس محسن محجوبی پور -

 

 اعضاء گروه تخصصی عمران  -ب

 مهندس سید محمود نجفی الموسوی -

 مهندس مهدی ترابی -

 دکتر مهدی هادی -

 مهندس رضا بهداد مهر  -

 مهندس امیرحسین خیام باشی -

 مهندس مجید تابش -

 فرح بخش کامران مهندس -

 

 سایر همکاران گرامی -ج

 کیمیاییحمید مهندس  -

 مهندس احمد زمانیفر -

 مهندس پروین هدایتی -

 جالل پورمحمد دکتر  -

 مهندس مجید فائزی -

 مهندس امین کامرانیان -

 مهندس مجید خسروی -
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 دکتر رضا جامعی -

 مهندس سعید حاج سلطانی -

 مهندس محمد صالحی -

 اصغر میرقادریمهندس علی  -

 مهندس سعید کریمی -

 دکتر سید علیرضا زارعی -

 مهندس محسن حق شناس -

 دکتر محمدرضا یزدانبخش -

 مهندس پویا طهرانی -

 مهندس سعید هوایی -

 مهندس سید حسن موسوی -
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 فصل اول

 سازهو تحلیل  بارگذاری ،سازیمدل

 :دگیرقرار  مدنظر موارد زیل سازه  سازیمدلدر هنگام مهندسین گرامی 

 سازیمدلکلیات  -الف

 با فرمت زیر در لوح فشرده مربوطه هافایل، الزم است هاساختمانجهت تسریع در امر بررسی و کنترل محاسبات  -1

 ارائه گردند: مهندسینظامسازمان واحد ایستایی به 
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SAFE FLOOR project- story i.fdb

دفترچه محاسبات

جزئیات بارگذاری های قائم و جانبی

محاسبات دستی طراحی یا کنترل کلیه جزئیات

جزییات مدلسازی، تحلیل و طراحی
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 الزامی نیست.و با هماهنگی کنترلر  سقف 9مسکونی متعارف تا ارائه دفترچه محاسبات برای ساختمانهای تبصره:  -

 لحاظ شود. 3kg/m  2112برابر وزن حجمی بتنحداقل  -2

 ( دقت شود.’cf) آن( به مقاومت فشاری cE) مدول االستیسیته بتندر محاسبه  -3

 الح شوند.با توجه به نوع فوالد مصرفی اص Fuو  Fy در مدل، مقادیر اعضاء فلزیدر صورت استفاده از  -4

در از لحاظ آیین نامه ای بتن سازه ای محسوب نمی شود،  C20با توجه به اینکه بتن با رده مقاومتی کمتر از  -5

 .منظور گردد kg/cm 2250برابر  مصرفی حداقل مقاومت بتنگروه ب و باالتر،  هایساختمان

گیری مغزه آزمایش  مهندس ناظربا صالحدید  ( kg/cm 2350  بیشتر از) باال بتن با مقاومت استفاده ازدر صورت  -6

یه با تعبگیری به تشخیص مهندس ناظر و مغزه اضافه شود. محل  ی زمان اجراهاآزمایشبتن نیز باید به سایر 

به روز(  21) با حداقل سن  موردنظردر زمان  هاغالفاین . دپذیرمیانجام  ایسازهمناسب در عضو  هایغالف

مبحث   6-1-82-3با رعایت بند  ،حداقل تعداد مغزه گیری الزم. گیرندمیهمراه بتن خارج و مورد آزمایش قرار 

برای  مغزه 9و  هاسقفیا برای تیرها  مغزه 9، هاستونبرای  مغزه 9عدد شامل  3برای یک ساختمان نهم، 

 .گردددقت  .استدیوارهای برشی 

 هادال، در  1/1 هاستونتیرها و در  ی طولی به سطح بتنآرماتورهاردیف  تریننزدیکتا مرکز  حداقل پوشش بتن -7

 سانتیمتر لحاظ شود. 1/7و دیوارهای حائل  هاپیو در  1/9و دیوارهای برشی  هاتیرچهو 

 .ودشمحاسبهزیر  مشابه رابطه ابطوبر اساس ر ضریب کاهش وزن تیرها -8

𝑅 = 1 −
𝑞

2450ℎ
                                                                                               (1-1) 

 که در آن:

=q  2 برحسبو بلوک وزن بتن دال و تیرچهkg/m                                   =h برحسب ارتفاع تیر m 

وارد و م هانشینیعقب، مجاز پارکینگ، کدهای ارتفاعی، بازشوها هایدهانهبه تطابق  گذاری و تیر ریزی ستوندر  -9

 دقت ویژه شود. هاآنو دستورات روی  معماری مصوب هاینقشهبا  ،مشابه
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 سانتیمتر در مدل دیده شوند. 822از  تربزرگبا ابعاد  هایبازشوو  مؤثرندکه در نحوه توزیع بار  ییبازشوها -11

معماری در ارتفاع، برای زیر دیوارهای پیرامونی مربوطه تمهیدات الزم در فایل  هاینشینیعقبدر صورت  -11

 دیده شود.سازه  هاینقشهو محاسباتی 

 در طبقه آخر دقت شود. درز انقطاعدر تخصیص فضای الزم برای پله و آسانسور به عرض  -12

 متصل شوند. صلب دیافراگمنباید به  دستگاه پله گوشه، هایستونکه به سقف متصل نیستند، مانند  هاییستون -13

حتی  ) گوشه هایپله دستگاه تیرهای مانند نیستند، متصل سقف به طرفازیک حداقل که تیرهایی خصوص در -14

 موارد و طبقه میان تیرهای رمپ، محدوده تیرهای ،صوری در مدل تحلیل پوشیده شده باشد( صورتبهاگر پله 

 :باشد مدنظر باید زیر مراحل گیردمی قرار نیز محوری نیروی تحتتیر  که مشابه

 

 

 تحت تیرستون صورتبه عضو باید باشد بیشتر 'g.Ac0.1f از فشاری محوری نیروی تیرها این در کهدرصورتی -81-8

درغیر اینصورت ضوابط تیر برآن  .شود ترسیم هاستون ضوابط رعایت با و شدهطراحی و مدل خمش و فشار

 حاکم است.

 برای الزم کششی آرماتورباید  ،باشد 'g.Ac0.1f مساوی یا کمتر از محوری نیروی تیرها این در کهدرصورتی -81-2

  .گردد اضافه تیرخمشی سراسری  آرماتور به کششی نیروی با مقابله

تیرهای تحت نیروی محوری  8-8شکل   
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 و شدهطراحی مربوطه خاص ضوابط به توجه با باید داشته باشد کننده جمع نقش عضو این کهدرصورتی -81-9

 پذیرشکل صورتبه و بوده خمشی قاب عضو که تیری شود دقت. شود اضافه تیر آرماتورهای به مربوطه آرماتور

 اظلح باید محوری آثار ولی ندارد تشدید به نیازدر این حالت این عضو  .نیست کننده جمع شودمی طراحی

 .شود

 تیرها خوردگیترک ضرایب همان مشابه تقریب با توانمی را اعضاء این خوردگیترک ضرایب حاالت همه در -81-1

 .گرفت نظر در

در داخل  NONE صورتبهفرعی ی تیرهامدل کردن و یا  DECKدر داخل  هاکنسول تیرهای مخفیادامه دادن از  -81

DECK  دهدمیتوزیع بار سقف را به خطا تغییر  چراکهخودداری شود  شوندمیعریف تبرای اعمال بار  صرفاًکه. 

 

 

 

              که سقف سازه به آن متصل نیست خودداری شود هاییمحلدر  دیوار برشیاز قرار دادن  االمکانحتی -86

ند و با توجه به توضیحات بجمع کننده  صورتبهدر چنین حالتی تیرهای متصل به دیوار برشی باید  .(9-8)شکل 

 طراحی شوند. 81-9

مدل سازی غلط 2-8شکل   
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 باید در موقعیت ارتفاعی خود مدل شوند. رمپتیرهای  -87

)اگرچه این  استاز نوع تیرچه  کهدرصورتیباید در مدل آورده شود و  استدال  صورتبه کهدرصورتی رمپکف  -81

 بر روی تیرهای مربوطه اعمال شود.د و یا بار آن گردیا باید مدل  (شودنمینوع کف توصیه 

ها ود در پلهشدلیل خوردگی آرماتورهای آویز در درازمدت توصیه می ها مجاز نیست و بهدر رمپ آویزاستفاده از  -83

 آورده شود. هانقشهدر  هاآننیز استفاده نگردند و یا تدابیر مناسب برای محافظت از خوردگی 

 دقت شود. رمپسقف در محل  نبودن گیر سربه  ریزی تیردر  -22

 شود. کنترلاحتمالی  تأسیساتی هایلولهو زیرزمین، پارکینگ و طبقات با توجه به ارتفاع تیرها  ارتفاع خالص -28

ارتفاع مؤثر مقطع  مبحث نهم، 8-8-8-1-29-3و  8-8-8-9-29-3و طبق بندهای  تیرهای کوتاهدر مدل کردن  -22

ذکور که ماین ضابطه رعایت نگردد تیر  دالیلی به کهدرصورتیچهارم طول دهانه آزاد تیر باشد. نباید بیشتر از یک

ضوابط مربوطه برای آن رعایت گردد. عضو غیر باربر جانبی محسوب شده و باید یک تیر عمیق می باشد اکنون 

 .(رجح استتیر فلزی ا استفاده از) مدل، طراحی و اجرا گردددوسر مفصل  تیر مذکور بصورت شودپیشنهاد می 

دیوارهای برشی جدا از دیافراگم  9-8شکل   
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دل در متیر مفصل  یااستفاده از فنر  دهندنمیجواب  دربرش برشی دیوار متصل بهتیرهای کوتاه  که واردیمدر  -29

أمین ترفتار مفصلی کامل تیرهای بتنی یات مرسوم اتصال مفصلی ئجزدر ) مجاز نیستدر حالت کلی تحلیلی 

و یا  دردگتیر همبند مدل  صورتبهو تیر  شدهاستفادهباید از دیوار برشی با بازشو یا در چنین مواردی  .(.شودنمی

و ضوابط مربوطه برای آن رعایت گردد. پیشنهاد می شود تیر عضو غیر باربر جانبی فرض شده  عنوانبهتیر مذکور 

 (.استفاده از تیر فلزی ارجح استدد )مذکور بصورت دوسر مفصل مدل، طراحی و اجرا گر

 شود ، توصیه میکف و دیوارهای برشی هایدال، (shellپوسته ) هایالمانبا توجه به نحوه تحلیل و توزیع بار در  -21

 د.انجام شو متر یک حداکثر ابعادبا  مش بندیو با توجه به هندسه سازه در همه طبقات 

زیر  هایساختمانبرای حداقل ، با توجه به صالحدید مهندس محاسبنیز و  مبحث هفتم 2-2-7با رعایت بند  -21

 :استالزامی از سوی کارفرما  گزارش مکانیک خاکارائه 

 متر مربع  و بیشتر 8122یا با زیربنای  سقف و بیشتر 7با  ”ج“گروه  هایساختمان  -

 ”د“های گروه ساختمان -

 زیرزمین و بیشتر 2های با ساختمان -

 (  رسمی کشور ژئوتکنیکبندی واقع در پهنه هایساختمان غیرازبهبا خاک نوع یک و دو ) هاساختماندر سایر  -

هندسی م بندی پیشنهادی سازمان نظاماستفاده از پهنه اصفهان، استان ژئوتکنیک بندیپهنهتا تعیین دقیق  -26

 است. قابل استفادهاصفهان 

 دیوارهای، استفاده از  تراز روی پیتا  متر 1بیش از  دو زیرزمین و بیشتر و ساختمانهای با عمقبا  هایساختماندر  -27

 الزامی است. هاآنفشار خاک وارد به  با لحاظ کردنپیرامونی بتنی  حائل

رعایت  باشد ترپایینمجاور با تراز پی ساختمان مورد طراحی مساوی یا  هایساختمانتراز پی  کهدرصورتیتبصره: 

 این بند الزامی نیست.
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و برای استخرهای  829متر رعایت ضوابط نشریه  2.1استخرهای تا عمق برای در ساختمان،  استخردر صورت وجود  -21

 باید ارائه شود. 829فایل محاسباتی و دفترچه محاسبات مربوطه مطابق با نشریه  ترعمیق

 یکنول شود. لحاظدر مدل  پدستالنیروی زلزله به ارتفاع سازه از روی پی بستگی دارد لذا بهتر است  آنجاکه از -23

 ه ارائه دستور کار مربوط در باشدنیاز به تعبیه پدستال  در هنگام اجراءسازه و  هاینقشهپس از ارائه  کهدرصورتی

 :موارد زیر اعمال گردد

- ℎ𝑝 <
ℎ𝑐

6
𝐼𝑝        و          > 6𝐼𝑐                                                                  (2 − 1) 

 درصد سطح پدستال بعالوه میلگرد ستون در پدستال 1/2میلگرد  نیتأم -

 خاموت گذاری پدستال مشابه ناحیه ویژه ستون انجام شود. -

 .توسط طراح کنترل گردد سازهمحاسبات الزم است تبصره: در صورت وجود دیوار برشی، 

در  هاآنفلزی و طراحی ترکیبات بارگذاری عالوه بر لحاظ کردن باید ، در سازه اعضاء فلزی کارگیریبهدر صورت  -92

 شود. ارائهدر دفترچه محاسبات  مربوطه نیز محاسبات اتصاالت ،مدل

 دقت شود. هاآنبه پیچش  ویژهبهباید در فایل مدل شده و در طراحی  تیرهای منحنی -98

حاظ لاین اضافه ارتفاع در باالی سقف  و شدهگرفته نظر دربیشتر از ضخامت سقف میانی در مواردی که ارتفاع تیر  -92

 د.شواضافه  سازیکفضخامت به همان میزان به  گردیده، باید

ی شود توصیه اکید م، هاآن ایسازهو کیفیت پایین  ساختهپیش بلوکتیرچه هایسقفبا توجه به مشکالت متعدد  -99

 محاسبات کنترل دیافراگم اینصورت استفاده نشود. در غیرو بیشتر طبقه  82 هایساختماندر  هاسقفاز این 

 .در دفترچه محاسبات ارائه گرددطبقات 
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احتراز  یبکارگیری سیستم تیرچه وبلوک معمولاز ، پارکینگهادر مورد  119نشریه 8-9-2ازضابطه 1طبق بند  -91

یا سانتیمتر در نظر گرفته شود و  1 حداقل)روی بلوکها)ضخامت دال بتنی توصیه میشود  مولز . در صورتگردد

 .کنترل گردد متمرکزبرای بار و خمش  در برشبین تیرچه ها مقاومت دال 

اداری و ...( که دو  -در ساختمانهای عایق بندی شده دارای سیستم تهویه مطبوع ) مانند ساختمانهای مسکونی -91

انتهای یا هر دو در صورتی که دیوار برشی یا دهانه بادبندی در یک در آنها صدق کند،  زیر الف و ب  شرط

 61برابر در جهت مربوطه  حداکثر طول مجاز ساختمان بدون نیاز به آنالیز حرارتی ،ساختمان وجود داشته باشد

 متر می باشد. 11متر و در سایر حاالت 

متر  11و  11طولهای حداکثر فوق به ترتیب به در ساختمانهایی که یکی از شرایط الف یا ب فوق را دارا نباشند 

 ند.گردمحدود می 

 سازه ای توسط مصالح بنایی و نما پوشیده شده باشند،کلیه اجزاء -الف

 فضاهای داخلی دارای سیستم گرمایش و سرمایش بوده و بوسیله در و پنجره عایق از فضای باز جدا شده باشند. -ب

 

 خوردگیترکضرایب  -ب

یک حتی در ، %1از  )ϴ(ساختمان  شاخص پایداریدر صورت افزایش میزان مبحث نهم  8-9-86-3طبق بند  -1

حاظ ل مهاربندی نشدهمشابه قاب در طبقه مربوطه باید  هاستونتیرها و  خوردگیترک ضرایب، ترکیب بارگذاری

 شوند.

زیر عمل  8-9اعضا طبق بند خوردگی ضرایب ترکبا فرض اولیه  ϴدر سیستم قاب خمشی بررسی تبصره: 

 گردد.می
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ست. نی پذیرامکانپیچشی تعادلی حاکم است   هاآنپیچشی برای تیرهایی که در  خوردگیترککاهش ضریب  -2

 شود. crTФ=uTاین ضریب را تا حدی کاهش داد که در آن تیر  توانمی صورت نیاز در در سایر تیرها

)مانند  ستا قاب مهاربندی نشده  سیستمساختمان دارای  کهراستایی  در ،اعضاء سازه خوردگیترکضرایب  -3

 :در نظر گرفته شوندزیر  به شرح، (قاب خمشیسیستم 

 )(drift مکانکنترل تغییر فایل  و main) ( طراحی فایلدر  -9-8

    33I( 22I=( 0.7                                                                                      :هاستون

 I 22I)33 =(.350                                                                                      تیرها:  

 (period) فایل برآورد زمان تناوب اصلیدر  -9-2

    33I= 22I =1                                                                                         : هاستون

    33I= 22I =.50                                                                                        تیرها:   

)مانند است  شدهمهاربندیقاب   سیستم ساختمان دارای راستایی که در ،اعضاء سازه خوردگیترکضرایب  -4

 در نظر گرفته شوند:به شرح زیر ، سیستم دوگانه(

   (drift)کنترل تغییر مکانفایل  و main) ( طراحی فایلدر  -1-8

    I 22I)33 =(1                                                                                          : هاستون

    I 22I)33 =(.50                                                                                           تیرها:   

        21f      &         (0.7) 0.35 =22 m = 22f =1                                          دیوارهای برشی:  

  I = 22I = A 33=  (0.7) 0.35                                  دیوارهای برشی: المان مرزی  هایستون

 (period) فایل برآورد زمان تناوب اصلیدر  -1-2

   I = 22I 33= 1                                                                                            : هاستون
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 I22I= 33= .50                                                                                  تیرها:            

  m=11 m = 22f=11 f 22= 1                                                              دیوارهای برشی:  

  I = 22I = A 33= 1                                            المان مرزی دیوارهای برشی:  هایستون

 در سیستم دوگانه ساختمان ٪21فایل کنترل در  -1-9

 ضرایب ،استبرش پایه زلزله در فایل اصلی  ٪21 معادلو  استاتیکینیروی زلزله از نوع که در این فایل 

 :گرددمیتعیین به شرح زیر  است، دوگانهسیستم  ساختمان دارای راستایی که در ،خوردگیترک

    33I(22I=( 1                                                                                    :        هاستون

   33I(22I=( .50                                                                                    تیرها:          

  21f      &      010. =22 m = 22f =0                                                  دیوارهای برشی:  

   I22I = A)33 =( (0.7) 0.35                                 المان مرزی دیوارهای برشی: هایستون

 است. شدهارائه 2-8در فصل دوم و دربند  در خصوص این فایل توضیحات تکمیلیتبصره: 

ضرایب  شده و مدل (shell)خمشی  صورتبهباید  عضواین  در سقف ساختماندال در صورت استفاده از  -5

 زیر در نظر گرفته شوند: بندهایمطابق  ایسازهدر هر سیستم  آن خوردگیترک

در  سختی های خمشی خوردگیترک ضرایب، (drift)کنترل تغییر مکان یا (main) در فایل طراحی -1-8

 داده شود. ٪22و در دال مجوف برابر  ٪21دال توپر برابر 

در دال توپر برابر  سختی های خمشی خوردگیضرایب ترک، (period)در فایل برآورد زمان تناوب اصلی  -1-2

 .داده شود ٪92دال مجوف برابر  و در 91٪
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 قائم بارگذاری -پ

(، پوشش فوقانی و تحتانی سقف، پوکه و بلوک هاتیرچهیا  هادالانواع )با توجه به نوع سقف  هاسقفجزییات بار مرده  -1

 دفترچه محاسبات ارائه گردد.و )ترجیحا در شیت اول(  هانقشهباید در  مصرفی

برابر  سانتیمتر و در غیر اینصورت 7زیر سقف عبور کنند برابر از  تأسیسات ی کهدر صورت کفسازیحداقل ضخامت  -2

 .درنظر گرفته شودسانتیمتر  81

 و دفترچه محاسبات ارائه گردد. هانقشهباید در  هادیوارجزییات بار مرده  -3

مانند دیوارهای پیرامونی(، بار این دیوارها بر )، آسانسور و نورگیرها دستگاه پلهثابت بودن دیوارهای اطراف  دلیل به -4

 روی تیرهای مربوطه اعمال شود.

 شود.ندارند مشابه فضای متصل به آن در نظر گرفته )تراس(  بهارخوابکه کاربری  هاییطرهبار زنده  -5

در  و یا طبق دفترچه ضوابط آتشنشانیمهندس تاسیسات  استعالم ازو محل آن با  مخزن آب وزن تاسیسات بویژه -6

 دیده شود.   (Lp)مدل تحلیلی سازه و در حالت بار تیغه بندی 

 مبحث ششم لحاظ شود. 2-2-1-6خاص باید محاسبه و طبق بند  دیوارهای جداکنندهبرای  بار تیغه بندی -7

 مبحث ششم در ترکیب بارها لحاظ شود. 9-9-2-6، اثر آن با دقت به توضیحات بند فشار خاکدر صورت وجود  -8

 با توجه به موقعیت محلی دیوارها دقت گردد.در فایل محاسباتی فشار خاک اعمال همچنین به جهت 
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 بارگذاری زلزله -ت

در دفترچه محاسبات ارائه  2122-1 نامهآیینطبق در فایل محاسباتی باید  مورداستفاده ایلرزه ضرایبنحوه محاسبه  -1

 شود.

، هابقادر صورت استفاده از زمان تناوب تحلیلی و در صورت درگیر بودن دیوارهای داخلی با  سیستم قاب خمشیدر  -2

 تغییر مکان لحاظ گردد.رل تدر زمان تناوب ضرب شود. این مورد هم در حالت طراحی و هم در حالت کن 1/2ضریب 

 خواهد بود. ،همزمان رفتگیپسمیزان متن مالک  ٪22عدد الف(، -8-7-8)بند  نامنظمی هندسی در پالندر کنترل  -3

منظم فرض سیستم را  توانمیشرایط زیر  تأمینث(، در صورت -8-7-8)بند  غیر موازی هایسیستمدر خصوص  -4

 :کرد

خمشی، دیوارهای برشی و یا بادبندها نسبت به محورهای متعامد  هایقابزاویه عناصر باربر جانبی شامل  -الف

 درجه باشد. 81ساختمان کمتر از 

سهم برش  درجه باشد، 81اختمان بیشتر از زاویه عناصر باربر جانبی نسبت به محورهای متعامد سدر صورتی که  -ب

 باشد.رد نظر در جهت موبرش پایه  ٪81کمتر از  ) دهانه زاویه دار(عناصر مذکور

در نسبی  تغییر مکان در محاسباتو نیز کلیه ساختمانها اصلی  فایلباید در (  0.12AIW ) حداقل برش پایه -5

 .قرار گیرد مدنظرساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد 

 :گرددمیتعیین زیر  صورتبهالف، نامنظمی هندسی -2-7-8ند ، بنامنظمی هندسی در ارتفاعدر بحث  -6

 شدهمحاسبهدر هر طبقه  موردنظردر راستای  طول کل دیوارهای برشی قاب ساختمانی با دیوار برشیدر سیستم  -

 .گرددمیبعد افقی سیستم باربر جانبی تلقی  عنوانبهو 

بعد افقی  عنوانبهو  شدهمحاسبهدر هر طبقه  موردنظرتعداد دهانه قاب در راستای  قاب خمشیدر سیستم  -

 .گرددمی سیستم باربر جانبی تلقی
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معادل  هایدهانهتعداد بعالوه  خمشی هایقابتعداد دهانه  ،و دیوار برشی قاب خمشیشامل  دوگانهدر سیستم  -

 .استیستم باربر جانبی سبعد افقی  کنندهمشخصالف -2-2-9-9بند توضیح دیوار با توجه به 

از طبقات مجاور اختالف  دریکیدرصد با مورد متناظر  92بیش از بعد افقی سیستم باربر جانبی  کهدرصورتی -

 .گرددمیاع فداشته باشد مشمول نامنظمی هندسی در ارت

 دقت شود. 1-9مربوط به جدول  هاییادداشتساختمان و نیز  ارتفاع مجازبه حداکثر   -7

 زلزله استاتیکی یا طیفی باید لحاظ شود. دربارهای 9-7-9-9با رعایت بند  خروج از مرکزیت اتفاقی -8

 مترکز و بارهای اعضاء خطی ،برای سطوحبار خطی و بار متمرکز به ترتیب  ،تردهگسبا اعمال بار  اثر قائم نیروی زلزله -9

 صورت پذیرد.

 لحاظ شود.بارگذاری  هایترکیبدر  بایدمتر بار قائم زلزله  8.1با طول بیش از  هایطرهدر  -11

)درصورت آب بار مخزن  وزنده  درصد مورد نیاز بار ،باید مدل شده و بار مرده خرپشته، هاساختماندر تمامی  -11

)حالت بارگذاری مجازی مربوط به تیغه بندی در  MASSبصورت مناسب بر روی بام و در حالت بار مجازی وجود( 

 .اعمال گردد نیز طبقه آخر( 

از نوع  و سیستم باربر جانبی اندشدهبینیپیشسازه  جهت کنترل تغییر مکان صرفاًدیوارهای برشی  کهدرصورتی -12

مربوطه فرض گردیده، دقت شود که زمان تناوب اصلی تجربی ساختمان باید با  پذیریشکلقاب خمشی و با ضریب 

 د.گردن در دیوارها رعایت)حداقل از نوع متوسط(  پذیریشکلفرض سیستم دوگانه تعیین شود. همچنین ضوابط 

که مستندات است  پذیرامکاندر صورتی  صرفاً 0.00تا تراز  باال آوردن تراز پایههای دارای زیرزمین، در ساختمان -13

 صورت این های مجاور در طول عمر ساختمان ارائه شود. در غیر اینکافی دال بر عدم امکان گودبرداری ساختمان

کار صرفاً تا تراز زیر پایین ترین پی همسایه های مجاور یا کف زیرزمین اول، هر کدام پایین تر باشد و با رعایت ضوابط 
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در سازه هایی که طبقه اول از سطح زمین باالتر است تراز  ASCE7-10پذیر است. همچنین مطابق مربوطه امکان

 نیز دقت شود.از فصل دوم  88خصوص به بند . در این شودپایه می بایست نزدیکترین تراز به سطح زمین منظور 

نامه آیین 2-3-1-9-9توان از بند به باالی دیوار حائل پیرامونی، در صورت نیاز می عدم انتقال تراز پایهدر صورت  -14

 نیز استفاده نمود. 2122

 مطابق شکل زیر وارد شوند: ایلرزه هایجرمضرایب بار مربوط به  -15

 

 

 

- MASS  وحالت بارگذاری مجازی مربوط به تیغه بندی در طبقه آخرLp    استبار تیغه بندی. 

 انتخاب شود. 2122آیین نامه  8-9براساس جدول  Lضریب  -

ضرائب بار جرمهای لرزه ای  1-8شکل   
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     22صفحه   

 

 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

حتی اگر شاخص پایداری کمتر از ، P-∆اثر ، اعمال ETABS افزارنرمبا توجه به روش طراحی اعضاء بتنی در  -16

. الزم به ذکر است در این جا نیازی به در نظر گرفتن بار می باشد صفحه بعدباشد نیز الزامی و مشابه شکل  82٪

 زنده بام نیست.

 

 

 

دقت  اعمالی با رعایت نکات زیر پیچش تصادفیدر حاالت بارگذاری زلزله استاتیکی یا دینامیکی به مقدار دقیق  -17

 شود:

 .شودمیمحاسبه  ٪1با فرض پیچش تصادفی  Aj ضریب بزرگنمایی -

 .و نیازی به کنترل مجدد آن نیست گرددمی ضرب  Ajدر ضریب  باریکپیچش تصادفی حداقل، فقط  -

 باید از نتایج تحلیل استاتیکی انجام شود. Ajدر صورت انجام تحلیل دینامیکی، محاسبه  -

P-∆ ضرائب بار اثر    1-8شکل   
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 شود. تجدیدنظرسیستم باربر جانبی  پیکربندیشود باید در  9از  تربزرگ Aj ضریب بزرگنمایی کهدرصورتی -18

صورت  Aj( و بدون افزایش آن توسط ضریب ٪1با احتساب پیچش تصادفی حداقل ) کنترل نامنظمی پیچشی -19

 .پذیردمی

 )دریفت( به موارد زیر دقت شود: تغییر مکان جانبی نسبیدر کنترل  -21

در صورت انجام محاسبات جداگانه برمبنای تحلیل  کنترل دریفت بر اساس نتایج تحلیل استاتیکی انجام شود. -

 تمامی مدها، امکان کنترل دریفت در تحلیل طیفی نیز وجود دارد.

، محاسبه دریفت بر اساس حداکثر تغییر مکان طبقه در و شدیدزیاد نامنظمی پیچشی مشمول  هایساختماندر  -

. این کنترل در برنامه ایتبس در شودمی( انجام هاآمدگیپیشو  هابالکنبدون لحاظ کردن )ن ساختمان پیرامو

 .شودمیدر مرکز جرم طبقه انجام  هاساختماناین کنترل برای سایر  .گرددمیانجام  STORY DRIFTقسمت 

، برش 2122استاندارد  1-8-1-9بند در همپایه کردن برش پایه حاصل از تحلیل های طیفی و استاتیکی طبق  -21

 پایه تحلیل طیفی را می توان برابر جذر مجموع مربعات برش پایه دو جهت متعامد در هر حالت زلزله منظور نمود.

 

 ρضریب نامعینی  -ث

 .مشخص گردد دفترچه محاسباتباید با ذکر دالیل کافی در  ρمقدار ضریب نامعینی   -9

 .شودمیفرض  ρ=1.2در صورت وجود نامنظمی شدید پیچشی در سازه  -2

 .شودمیفرض  ρ=1 پایه تراز از کمتر و متر 82 ارتفاع باو یا  کمتر و طبقه 9 با مسکونی هایساختمان در -3

 از ساختمان راستای دو در تواننمی 2122آیین نامه  الف-2-2-9-9 بند به استناد با پالن در منظم هایسازه در -4

 ب کنترل شود.-2-2-9-9 بند مفاد آنکه مگر گردد استفاده متفاوت ρ مقدار

 ود.نماعمال  بارگذاری هایترکیبدر ضرایب  توانمیرا  ρعدد  -5
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 به شرح زیر است: 2122آیین نامه الف( -2-2-9-9)بند  هادهانهتعداد نحوه کنترل  -6

است( هر دهانه قاب شامل یک تیر و دو ستون مجاور خمشی ) هایقاب هایدهانهتعداد در سیستم قاب خمشی،  -

 .است هادهانهتعداد  کنندهمشخص

معادل  هایدهانهتعداد بعالوه  خمشی هایقابتعداد دهانه ، و دیوار برشی قاب خمشیشامل در سیستم دوگانه  -

 .است هادهانهتعداد  کنندهمشخصالف -2-2-9-9بند توضیح با توجه به دیوار 

وار با معادل دی هایدهانهتعداد  باشد، شدهتأمین برشی هایدیوار توسط صرفاً زلزله نیروی با مقابله کهدرصورتی  -

 .باشدمی هادهانهتعداد  کنندهمشخصالف -2-2-9-9بند توضیح توجه به 

 به شرح زیر است: 2122آیین نامه  2-9نحوه کنترل جدول  -7

نسبت  که دیوارهایی ،و شکل زیر 2-9 جدول مطابق ،همبسته برشی دیوار یا عادی برشی دیواربا  هایسیستم در -

 .به حذف ندارند زیاست نیا ارتفاع به طول آنها کوچکتر از یک

 wall/Lwallh نسبت ارتفاع به طول در دیوارهای برشی بدون بازشو= 

 wp/Lwph نسبت ارتفاع به طول در دیوارهای برشی با بازشو= 

wpL طول پایه کوچکتر = 

 

 

 

 

 

 

ALLWL 

WALLh 
PWh 

PWL 

 تراز طبقه

 تراز طبقه

مشخصات هندسی دیوارهای برشی  6-8شکل   
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 انجام پذیرد. 2-9 جدول مطابق تیرها حذف خمشی، قاب هایسیستم در -

 از دیوار هایییالباید یال یا  2-9 جدول کنترل برای دیوار حذف جهت ،شکل Lیا  Uدیوارهای  وجود صورت در -

                در این راستا مفاد بند د.باش بیشتر طولشان از هاآن ارتفاع که شوند حذف موردبررسی نیروی امتداددر 

 ب کنترل شود.-9-9-2-2

صورت گرفته و صورت مجزا و در هر طبقه بهدر جدول مذکور برای هر یک از اجزاء  ذکرشدهحذف اجزاء  -

 مربوطه انجام پذیرد. هایکنترل

 .ارائه شده استدر شکل صفحه بعد  ρاستخراج ضریب نامعینی پیشنهادی روند  -
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر

 متر و کمتر است؟ 90طبقه و کمتر و یا با ارتفاع  3 آیا ساختمان

 اعضاء)سازه اصلی( همه حضورانجام تحلیل خطی با 

  0.35را که باالتر از آن طبقه برش طبقات کمتر از  ایطبقه

 بنامید. XPطبقه  را آنبیابید و  باشدمیبرش پایه کل 

-2-3-3شرایط بند  xpاز طبقه  ترپایینآیا طبقات 

 ؟کندمیرا ارضاء  2800 نامهآیینالف -2

 آری

 ؟سازه اولیه نامنظمی شدید پیچشی داردآیا 

  شامل دیوار برشی تنهاسیستم باربر جانبی آیا 

یا دیوار همبسته برشی با نسبت ارتفاع به طول  

 ؟ است 9کمتر از 

عضوی که حذف آن بیشترین پیچش را در طبقه ایجاد  

حذف   2800 نامهآیین 2-3بیابید و مطابق جدول  کندمی

 کنید و بدون حضور آن المان تحلیل خطی انجام دهید.

 نامنظمی شدید پیچشی داریم؟ شدهتضعیفدر سازه 

بیابید و مطابق جدول  کندمیعضوی که حذف آن بیشترین افت مقاومت را در طبقه ایجاد 

 حذف کنید و بدون حضور آن المان تحلیل خطی انجام دهید. 2800 نامهآیین 3-2

در  هاتنشنسبت  ،کاهش ازاینپس. آیا ضرب کنید  ٪67 در نیروی زلزله را ضرایب شدهتضعیفدر سازه 

 ؟استسازه اصلی  در متناظر هایتنشدر تمامی اعضاء کمتر از نسبت  شدهتضعیفسازه 

انجام شود. آیا حذف المان موجب کاهش بیش از     غیرخطیتحلیل 

 ؟شودمی( غیرخطینتایج آنالیز  اساس بردر مقاومت طبقه ) 33٪

محتمل  هایالمانآیا حذف همه 

 است؟ شدهبررسی

ρ =1 

 آری

 آری

ρ =1.2 

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 آری خیر خیر

 آری

 آری

 آری

 آری

فلوچارت تعیین ضریب نامعینی  7-8شکل   
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 ترکیبات بارگذاری -ج

حاکم بودن بار زلزله در  صورت درو  ACI 318-08 نامهآیینو  32-6طبق مبحث الزم بارگذاری  ترکیبات -1

 به شرح زیر است:معمولی  هایساختمان

1- 1.4D 

2- 1.2D + 1.6(L + Lp) + 0.5(Lr or S) 

3- 1.2D + 1.6 (Lr or S) + (L + Lp) 

4- 1.2D + (L + Lp) + 0.2S  E 

5- 0.9D E 

6- 1.2D +0.5 (L + Lp) + 0.5(Lr or S)+ 1.2T 

7- 1.2D +1.6 (L + Lp) + 1.6(Lr or S)+ T 

 :هاآنکه در 

D= بار مرده                          L =  بار زنده طبقات                         Lp= بار تیغه بندی 

Lr = بار زنده بام                    S= بار برف                                      E= بار زلزله          

T= و وارفتگی هاپایهمانند تغییرات دما، نشست  کرنشی خودبار   

 

 با ضریب یک وارد خواهد شد. ایلرزه هایترکیبدر صورت وجود( در کلیه ) زلزله قائمبار  -2

ترکیبات باید منظم و نامنظم  هایسازهبر روی تیرها، در کلیه ( 92-822) متعامدزلزله با توجه به اثر ناچیز  -3

در  ٪22 کمتر از فشاری بارمحوریمگر اینکه کنترل مربوط به نیرو به ظرفیت ستون تحت  د.ندیده شونامنظمی 

 دفترچه محاسبات آورده شود.
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

مبحث ششم  87که در صفحه  صورتی به(، اثر آن باید H)حالت بارگذاری  فشار جانبی خاکوجود  صورت در -4

 است در ترکیبات بارگذاری لحاظ شود. شدهدادهتوضیح 

در ترکیب بارهای شامل بار جانبی در  توانمیطبقات را  ضریب بار زندهمبحث ششم،  9-9-2-6طبق بند  -5

 گرفت. نظر در 2.1شرایطی 

بیشتر  kg/m^2  222 از دیوارهای جداکنندهدر صورتی که وزن هر متر مربع  مبحث ششم، 2-2-1-6طبق بند  -6

 باشد، وزن آن باید بعنوان بار مرده تلقی شده و در محل واقعی خود نیز اعمال گردد.

 مبحث ششم باید لحاظ گردد. 9-9-2-6نیز طبق بند  بار بادترکیبات  ،شرایط خاصبا  هایساختماندر  -7

 

 با سقف دال هایساختمان -چ

به سه دسته کلی به شرح زیر تقسیم  استاز نوع دال بتنی مجوف یا غیر مجوف  هاآنکه سقف  هاییساختمان

 :شوندمی

 متر شامل ستون و دال )بدون تیر( 90تر از و کوتاه طبقهسههای ساختمان  -1

 قاب خمشی معمولی  ای مجاز:سیستم سازه -8-8

ها مانند کنترل تغییر مکان جانبی، طراحیها و کلیه کنترلمدل شده و  (shell)شل  صورتبهدال در برنامه  -8-2

 دال ، برش پانچ دال و سایر اجزاء سازه انجام شوند., هانامنظمی پیچشی، طراحی ستون

 9یا  2یکی از بندهای  و یا استفاده از سازه ای دیگر،  در صورت افزایش تعداد طبقات یا ارتفاع ساختمان -8-9

 مالک عمل خواهد بود.
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 لرزه ای ستون، دال و دیوار برشی و بدون قاب خمشیهای شامل ساختمان  -2

 :) بسته به شرایط سازه( مجاز ایسازه هایسیستم -2-8

                                             ،تحمل شود( دیوارهای برشیبار قائم توسط  ٪12از  کمتر کهدرصورتی) قاب ساختمانی

 برشی تحمل شود( هایبار قائم توسط دیوار ٪12بیش از  کهدرصورتی) دیوارهای باربر

کنترل مانند  هاطراحیو  هاکنترلکلیه  ل شده،مد (shell)خمشی  صورتبهدال  (main) در فایل اصلی -2-2

     دال ، برش پانچ دال،، هاستونتیرها، ، طراحی دیوارهای برشی ، نامنظمی پیچشی،تغییر مکان جانبی

 انجام شوند. و سایر اجزاء سازه ، تیرهای لبههاجمع کننده 

  انجام شود. .ACI 318-2014-18.14.5.1با رعایت بند تبصره: کنترل برش پانچ دال 

 لرزه ای از مشارکت اجزاء غیر باربر جانبیکه از فایل اصلی نسخه برداری شده  (Lateral)در فایل کمکی  -2-9

ه و کنترل دیوارهای شد نظرصرفغیر لرزه ای  خمشیو قابهای  متصل به دال هایستون، دال سقفشامل 

نیز و  فرض نمود  0.001را حدودسختی خمشی دال می توان . برای این منظور شودبرشی مجدداً انجام می

 .شونددیده  مفصل ،و ستونهای قابهای گیردارغیر باربر جانبی  هایستون باال و پایین کلیهاتصال 

 هایستون،  2122استاندارد  82-9و بند  ACI 318-2014-18.14بند  ،مبحث نهم  6-1-29-3مطابق بند  -2-1

قادر باشند عالوه بر بارهای ثقلی، باید طبقه  1در ساختمانهای بلندتر از )متصل به دال( غیر باربر جانبی 

مشابه ضوابط  و یا را نیز تحمل نمایند )e∆x  dC( طرح غیرخطی تغییر مکان جانبینیروهای ناشی از 

  .ویژه خاموت گذاری شده و وصله آرماتورهای در وسط ارتفاع ستون انجام شود هایستون

 .و با فایل کمکی کنترل گردد تحلیل و طراحی پی با فایل اصلی انجام پذیرد -2-1

اختالف  ٪82ر حداکثر با یکدیگ زمان تناوب دینامیکی ساختمان در فایلهای اصلی و کمکی کهدرصورتیتبصره: 

 نیست.الزامی فایل کمکی کنترل داشته باشند
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 ایلرزه قاب خمشی ترکیب دیوار برشی ودال و های شامل دال و قاب خمشی یا ساختمان  -3

  :) بسته به شرایط سازه( ای مجازسازه هایسیستم -9-8

 دیوارهای باربر  ،قاب ساختمانی  ،دوگانه  قاب خمشی،

 تیرسقف به دال کل بار  باشد 2.1کمتر از (α𝑓) سازهقابی از  اگر ضریب سختی نسبی تیر به دال در یک تیر از

مذکور لرزه ای نمی باشد. در صورتی که کلیه قابهای ساختمان چنین شرایطی لذا قاب و منتقل نخواهد شد مربوطه 

نیز سیستم دوگانه در چنین شرایطی  .نخواهد بود فرض قابل داشته باشند سیستم قاب خمشی برای آن ساختمان

انجام فوق  2 نوع هایساختماناساس  بر سازهد و محاسبات تقلیل میاب نی یا دیوارهای باربرقاب ساختمابه سیستم 

 خواهد شد. 

کنترل مانند  هاطراحیو  هاکنترلکلیه مدل شده،  (shell)خمشی  صورتبهکه دال  (main) ر فایل اصلید -9-2

 و جمع کننده ها هادال ،دیوارهای برشی ها،، ستونهاتیرطراحی نامنظمی پیچشی، تغییر مکان جانبی، 

 درصد در صورت نیاز(. 21و  822 هایفایلانجام شوند )شامل 

 .می شوند طراحی ای لرزه غیر ترکیبهای تحت این فایل در جانبی باربر غیر تبصره: اجزا

 .گرددمیکنترل  ایلرزهمقاومت اعضاء قائم  و شده نظرصرفسختی خمشی دال از  (Lateral) در فایل کمکی -9-9

در این حالت اثر کاهش سختی دال در آرماتورهای خمشی و برشی تیرها باید به روش مستدل و منطقی 

 .قرارگیردتوسط مهندس محاسب مدنظر 

 صورتبهدرجه و یا  11شکل با قانون زاویه  T صورتبهتیرهای متصل به دال  توانمیدر کنترل بند فوق  تبصره: 

 د.نموبرای تیرهای کناری مدل  8.2برای تیرهای میانی و حدود  8.1مستطیلی با افزایش سختی حدود 

 .رعایت گردد نیز باید هاساختماناین  اجزاء غیر باربر جانبیطراحی برای  1-2مفاد بند  -9-1

 انجام پذیرد و با فایل کمکی کنترل گردد. تحلیل و طراحی پی با فایل اصلی -9-1



 
 

 اول ویرایش  

 8931اردیبهشت 
 
 

     23صفحه   
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اختالف  ٪82که زمان تناوب دینامیکی ساختمان در فایلهای اصلی و کمکی با یکدیگر حداکثر درصورتیتبصره: 

 داشته باشندکنترل فایل کمکی الزامی نیست.

 

با روشی  تواندمیدر مواردی که ضوابط حداقلی آیین نامه ای در مورد آنها رعایت نشود  هادالکنترل خیز  -4

 SAFE12در برنامه با خروجی گرفتن از فایل اصلی انجام پذیرد و یا  ETABSمستدل و منطقی از خروجی برنامه 

 :سبات ارائه گردداشده و در دفترچه محزیر بررسی  صورتبهو باالتر و 

 

 نوع تحلیل بارهای مؤثر بارگذاری حالت

Case1 D Nonlinear cracked 

Case2 D+ L Nonlinear cracked 

Case3 D+α% L Nonlinear cracked 

 

α  استدرصد  72تا  22بین  معموالً. مقدار این شودمیدائمی به سقف وارد  صورتبه= درصدی از بار زنده که. 

∞ λ   =بیشتر و سال1 درازمدت خیز ضریب 

 0λ   =سقف اجراء از ماه 9 از پس حداقل ای، سازه غیر قطعات اجراء فرض باماهه  9 درازمدت خیز ضریب 

 ترکیب بارهای کنترلی:

Def240= Case2- Case1+ λ∞*Case3 – λ0*Case1 < L/240                                        (3 − 1) 

Def360= Case2- Case1 < L/360                                                                             (4 − 1) 

 

 مذکوربجای دال معادل  دال توپرمدل از محلهایی از سقف که در  ،و مشبک مجوف هایدالتحلیل سقفهای در  -5

که درصورتی ،(v23و  v12)و ضریب کاهش سختی برشی آن  دالضریب کاهش وزن الزم است ،  استفاده میشود
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کاهش سطح مقطع دال درنظر گرفته  میزان اساس بربه نحو صحیح و  ،در دفترچه راهنمای سقف ذکر نشده باشد

 شود.

 جزئیات غیر اینصورتاجتناب شود. در  هاستوناز تعبیه بازشو در نزدیکی  تخت هایدالدر حتی االمکان  -6

 محاسبات پانچ دال باید ارائه شود.

 در معرفی محدوده نوارهای طراحی دال به نوارهای ستونی و میانی طبق تعریف مبحث نهم دقت شود.  -7
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 ومدفصل 

 طراحی سازه

 

 به موارد زیر دقت ویژه شود. هاسقف، دیوارهای برشی و هاستوندر طراحی تیرها،  لطفاًمهندسین گرامی 

 :استروند بررسی اعضاء مختلف سازه به شرح زیر  دوگانه هایسیستمدر  -1

 موارد زیر باید مد نظر باشد: دباشنمی سازه ایکلیه اعضاء که مبنای طراحی  (٪822)فایل اصلی  در -8-8

تحمل نشوند سیستم دوگانه نبوده بلکه از نوع  ساختمانی یبارهای قائم توسط قابها عمدهدر صورتی که  -8-8-8

  سیستم دیوار باربر می باشد و باید طبق ضوابط آن طراحی شود.

تحمل و در جهت مورد نظر را  پایه تراز در زلزله نیروی ٪12 باید حداقلدر این فایل  برشی دیوارهای -8-8-2

 کاهش ساختمان ارتفاع دوسوم محدوده در جهت هر در برشی دیوارهای طول اگرهمچنین . کرده باشند

 در. گردد کنترل مربوطه طبقه در جهت همان دیوارهای توسط طبقه برش ٪12 حداقل تحمل باید یابد

 نیروی شدهبردارینسخه اصلی فایل از که کمکی فایل در ،در ترازهای مذکور برش این جذب عدم صورت

در  طبقه برش درصد 12 حداقل موردنظر جهت دیوارهای مربوطه تراز در تا یابدمی افزایش قدرآن زلزله

 کنترل فایل این در مجدداً باال به تراز این از مذکور دیوارهای. نمایند تحمل رادر فایل اصلی همان جهت 

 ساختمان ارتفاعفوقانی  یک سوم محدوده در جهت هر در برشی دیوارهای طول اگراز سوی دیگر  .شوندمی

 طبقهآن  برش ٪12 حداقلاین دیوارها در همان طبقه ظرفیت برشی کافی برای تحمل  باید یابد کاهش

شند جوابگو نبا هافایلاین که دیوارهای برشی در درصورتی .را داشته باشنددر فایل اصلی در جهت مربوطه 

ان زموجود دیوار برشی،  دلیل بهدر این حالت  .متناظر استپذیری قاب خمشی با شکل نوع سیستم از

 د.گردتناوب اصلی تجربی ساختمان باید با فرض سیستم دوگانه تعیین 
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در  نیروی زلزله اصلی ٪21 برای تحملخمشی  هایقابکنترل  منظوربهکه  (٪21) کمکی فایل در -8-2

الح و اص کنترلقابلزیر دو صورت یکی از به  خمشی هایقاب طراحی نتایج، تهیه میشودجهت مورد نظر 

 هستند:

 اهستونمجموع برش کلیه در راستای مورد بررسی  کهدر روش اول که روش مورد توصیه است درصورتی -8-2-8

 ٪21برابر حداقل ، همان راستا متصل به دیوارهای برشی هایستون جزبهدر اولین طبقه روی تراز پایه، 

نی شده مستث هایستون غیرازبه، هاستونبرش پایه فایل اصلی باشد نتایج طراحی خمشی و برشی تمامی 

 .گرددو در صورت نیاز اصالح ، به همراه کلیه تیرها باید کنترل فوق

تراز  در اولین طبقه روی هایستونبرش کلیه در راستای مورد بررسی مجموع  کهدر روش دوم درصورتی -8-2-2

 ازجمله هاستونبرش پایه فایل اصلی باشد نتایج طراحی خمشی و برشی تمامی  ٪21برابر حداقل پایه 

 گردد.و در صورت نیاز اصالح متصل به دیوارهای برشی به همراه کلیه تیرها باید کنترل  هایستون

دوگانه نبوده بلکه از نوع در جهت مورد نظر سیستم جوابگو نباشد  ٪21قاب خمشی در فایل  کهدرصورتی -8-2-9

 د. گردمی باشد و باید طبق ضوابط آن طراحی  قاب ساختمانیسیستم 

دیوارهای برشی  تعدادی از از آن تراز به بعد شوند یا در ترازهایی کهدر ترازهایی که دیوار حائل پیرامونی قطع می -2

منظور شامل دیافراگم و تیرهای طبقه به سازه انتقالیمت باید نیمه صلب شده و مقاو حذف می گردند، کف مربوطه

شود ها توصیه میکفای این انتقال نیروهای جانبی از طریق کف بررسی شود. با توجه به نیروهای زیاد درون صفحه

های سقفکارگیری صورت به ویژه در تراز روی دیوارهای حائل استفاده گردد. درهای دال در این ترازها بهاز سقف

 دال و تیرچه با توجه به جهت تیرچه ریزی باید کنترل شود. برشی ، کفایت ایتیرچه

 کنترل شوند.نیزدر تراز دیوارهای حائل  ی انتقالیهاکفبرای حالت نیمه صلب باید ساختمانهای فوق پی  -3
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ی حمل نیروهای برشی و خمشمقاومت الزم برای ت دیوارهای برشی زیرتراز پایهصورتی که با فرض دیافراگم صلب، در  -4

 اعمالی را نداشته باشند، می توان از فرض دیافراگم نیمه صلب در تحلیل و طراحی این دیوارها استفاده نمود.

 باید در هندسه دیوار یا سازه تجدیدنظر شود. پاسخگوی نیروهای وارده نباشنددیوارها  در این حالت نیزکه درصورتی

د. ردگمحاسباتی استفاده  آرماتور دوخت، باید از های برشیانتقال مطمئن نیروی زلزله از دیافراگم به دیوار منظوربه -5

 :شودمیمقدار آرماتور دوخت از رابطه زیر تعیین 

𝐴𝑠 ≥ Ω𝑜 ∗
𝑉𝐵 − 𝑉𝑇

Ф𝑓𝑦
                                                                                                          (1 − 2) 

 در آن: که

V_T  وV_B  و  موردنظربرش دیوار باال و پایین دیوارФ  هستضریب کاهش مقاومت برشی. 

 دقت ویژه شود. کوتاه هایستونتیرهای کوتاه و  برشبه  -6

 ادامه یابند.پشت اولین ردیف آرماتورهای قائم ستون مرزی تا حداقل دیوار برشی باید  المانهای مرزیهای  خاموت -7

 .گردندمیاجرا  هایی که نرم افزار گزارش می دهداین خاموتها در تمامی ارتفاع دیوار

 

 
المان مرزی دیوارهای برشی  8-2شکل   
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آرماتور قائم  عنوانبه هاآنهستند لذا از استفاده  AII از نوع عموماًد در بازار وموج 10Фآرماتورهای با توجه به اینکه  -8

 هستند پرهیز شود. AIIIمواردی که آرماتور مصرفی پروژه از نوع  در برشیدیوارهای 

میلگرد در محل وصله  درصد 1ضابطه حداکثر های لبه، شامل جان دیوار و ستون دیوار برشیدر تمامی نواحی مقطع  -9

 رعایت شوند. 2-9-1-29-3و نیز سایر ضوابط بند

ها ویژه آرماتورهای باال( در دو طرف ستونبه) طول مهاری آرماتورتیرها، تأمین  تعیین طول آرماتورهای تقویتیدر  -11

 مدنظر باشد.

مناسب به آرماتورهای متناظر ناشی از طراحی  صورتبهباید  پیچش در تیرهاآرماتورهای طولی و عرضی ناشی از  -11

تیرهای  و یا در شودیممتصل  هاآنپیچش در تیرهایی که دال طره یا تیر صلب به به  خمشی و برشی تیر اضافه شود.

سانتیمتری بین آرماتورهای طولی  92همچنین فاصله حداکثر  یا قوسی بیشتر باید توجه شود. دوجزئیشکسته 

 پیچشی رعایت گردد.

 هایپیچشسبب اعمال  چراکهپرهیز شود  هاتیرچهآرماتور منفی برای  مترمیلی 82از آرماتور با قطر بیشتر از  -12

 محاسبات مربوطه ارائه شود. صورت این. در غیر شوندمی گاهیتکیهبر روی تیرهای  نشدهبینیپیش

 رعایت این بند الزامی نیست. نشینندمیمذکور  گاهیتکیهبر روی تیر  طرف دواز  هاتیرچه کهدرصورتیتبصره: 

باید به  هاتیرچهو  هادالدر طراحی  هستند AII از نوع عموماًد در بازار وموج 10Фآرماتورهای با توجه به اینکه  -13

 این امر دقت ویژه شود.

باید به تأمین طول مهاری مستقیم منتهی به قالب آرماتور در داخل سقف  آرماتور ستون طبقه آخردر انتخاب  -14

 با توجه به ارتفاع تیر طبقه آخر دقت شود.

منتهی به قالب آرماتور در داخل ستون با  باید به تأمین طول مهاری مستقیم آرماتور تیرهای کناریدر انتخاب  -15

 توجه به بعد ستون دقت شود. این مورد در تیرهای غیر متعامد با ستون حادتر است.
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آرماتور پایین ستون طبقه آخر  موردنیازباید حداقل برابر مساحت  آخر ماقبل هایستونآرماتور دقت شود که  -16

  .است مشاهدهقابلپوش طراحی باشد. این مساحت آرماتور در قسمت 

 

 

 

 :دباش مدنظرموارد زیر  هادالطراحی در  -17

مبحث نهم( باید در هر وجه  2-81-3رابطه )مبحث نهم، آرماتور حداقل دال  8-8-1-81-3طبق بند  -87-8

 آرماتور دو وجه نیست.کششی قرار گیرد و این آرماتور حداقل مربوط به مجموع 

 مبحث نهم به حداکثر فاصله مجاز آرماتورها دقت شود. 9-8-1-81-3طبق بند  -87-2

مبحث نهم  6-2-87-3 و 1-2-87-3 هایبندو دوطرفه به  طرفهیک هایدالدر تعیین حداقل ضخامت  -87-9

 دقت شود.

مبحث نهم باید از خاموت برشی در  1-1-29-3و  1-9-29-3، طبق بندهای در محل اتصال سقف و ستون -18

 استفاده نمود. هاستون

 

کنترل آرماتور ستونهای طبقه ماقبل آخر 2-2شکل   
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 فصل سوم

 تحلیل و طراحی پی 

 

 قرار دهند: مدنظردر تحلیل و طراحی پی موارد زیر را  لطفاًمهندسین عزیز 

 سانتیمتر لحاظ شود. 1/7 در پی ی بیرونیتا مرکز آرماتورها پوشش بتنحداقل  -1

اری های بارگذاساس ترکیب تعداد سعی و خطای الزم بر باشد. مدنظرباید در تحلیل و طراحی پی  (uplift) بلند شدگی -2

 شود.سرویس تعیین می

محاسبات به همراه گزارش مکانیک خاک باید  دفترچهدر زیر پی، محاسبات مربوطه در  شمعدر صورت استفاده از  -3

 ارائه شود.

و با توجه به حاکم بودن بار زلزله در  و باالتر ACI 318-02 نامهآیینو  32-6طبق مبحث الزم  ترکیبات بارگذاری -4

 معمولی به شرح زیر است: هایساختمان

 طراحی پی -1-8

1- 1.4D 

2- 1.2D + 1.6(L & Lp) + 0.5(Lr or S) 

3-  1.2D + 1.6 (Lr or S) + (L + Lp) 

4-  1.2D + (L + Lp) + 0.2S  E 

5-  0.9D  E 

6-  1.2D +0.5 (L + Lp) + 0.5(Lr or S)+ 1.2T 

7-  1.2D +1.6 (L + Lp) + 1.6(Lr or S)+ T 
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 :هاآنکه در 

D= بار مرده                          L =  بار زنده طبقات                         Lp= بار تیغه بندی 

Lr = بار زنده بام                    S= بار برف                                      E= بار زلزله          

T= و وارفتگی هاپایهمانند تغییرات دما، نشست  کرنشی خودبار   

 کنترل تنش پی -1-2

1- D 

2- D + (L + Lp) or (Lr or S) 

3- D +0.75 (L + Lp) + 0.75(Lr or S) 

4- D +0.7E 

5- D +0.75 (L + Lp) + 0.75(Lr or S) + 0.53E 

6- 0.6D +0.7E 

 مبحث ششم باید لحاظ گردد. 9-9-2-6نیز طبق بند  بار بادهای با شرایط خاص ترکیبات در ساختمان -5

       طبق بند این عدد د.شو آوردهباید با ذکر محل و ترکیب بار مربوطه در دفترچه محاسبات  تنش زیر پیحداکثر  -6

فرض  در پی گسترده یا در عرض معادل نوار ستونی نواری متوسط تنش در عرض پی ،برای 7مبحث  7-1-1-8-7

 .گرددمی

( در هر طرف آرماتورهای باال ویژهبه)طول مهاری آرماتورها  تأمینپی باید به  آرماتورهای تقویتی طولتعیین در  -7

مق ع اندازهبهتقویتی از محل قطع تئوریک  هایادامه یافتن آرماتوردقت شود. همچنین باید  ستون یا دیوار برشی

 باشد. مدنظرپی  مؤثر

در نوارهای با عرض کم و نیز نوارهای متصل به دیوارهای برشی باید کنترل گردد و مقدار  ویژهبهپی  طرفهیکبرش  -8

 حداکثر آن با ذکر محل و ترکیب بار مربوطه در دفترچه محاسبات ذکر گردد.
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 محاسبات مربوطه در دفترچه محاسبات آورده شود.، طرفهیکای کنترل برش رب اتور برشیدر صورت نیاز به آرم  -9

ر محاسبات کفایت برش پانچ باید د صورت اینباید در تمامی نقاط پی جوابگو باشد. در غیر  )پانچ( دوطرفهبرش  -11

که  SAFEدر برنامه  قبولقابل دهی جوابگوشه، حداکثر نسبت  هایستونبرای  صرفاً دفترچه محاسبات ارائه شود.

 .است 2/8عدد نیاز به محاسبات دستی ندارد 

، اضافه کردن لبه پی جزئیباید با تغییر  شودمینشان داده  N/C نمادبا  SAFEکه برش پانچ در  هاییمحلدر  -11

 دیگر، این حالت برطرف شده تا برش دوطرفه بررسی شود. هایحلراهو یا اصالح نوارهای طراحی  ،عرض پی

 ه شود.ارائ، محاسبات مربوطه در دفترچه محاسبات پانچبرای کنترل برش  آرماتور برشیدر صورت نیاز به  -12

 با سه نوار شکسته مستقیم مدل گردد.بین دو ستون باید حداقل ، نوار طراحی پی نواری مایل هایپیدر  -13

 نیز نوار طراحی تعریف شود و برعکس. Yجهت  هایپیباید برای کلیه  Xجهت  نوارهای طراحیدر تعریف  -14

 ، کل پی باید در یک فایل مدل شود.ترازهای متفاوت پیبا  هایساختماندر  -15

 پرهیز گردد.برای کنترل تنش خاک یا طراحی پی  در پیرامون پی ضعیف هایدالاز تعریف  -16

 شوند. اجرا دارقالب صورتبه پی هایلبهدر مجاورت  یآرماتورهاطول مهاری،  تأمیناطمینان از  منظوربه -17

گسترده به نوارهای ستونی و میانی طبق تعریف مبحث نهم دقت  هایپی نوارهای طراحیدر معرفی محدوده  -18

 .استمتر  9تا  8عرض نوارهای طراحی بین  طورمعمولبه شود.

 نوارهای طراحی است. غیراصولیپی تعریف  خطاهای نامشخصیکی از دالیل  -19
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 مچهارفصل 

 دفترچه محاسبات

 

 در فصول قبل، دفترچه محاسبات باید شامل موارد زیر باشد: شدهمطرحبا توجه به نکات 

 موقعیت جغرافیایی ساختمانمشخصات هندسی و  -1

 تحلیل و طراحی هایبرنامه -2

 معماری و سازه( هاینقشه)منطبق با  دیوارها و هاسقفجزئیات بار مرده جدول  -3

 خاصبارهای قائم جدول جزئیات  -4

 (در صورت وجود در پروژه)و باد  فشار جانبی خاکمحاسبات جزئیات  -5

 وجود( صورت در)  محتمل در پالن و ارتفاع هاینامنظمیتوضیحات مربوط به  -6

 و توضیحات الزماعالم نوع سیستم مقاوم جانبی  -7

 ایلرزه ضرایبمحاسبه  جزئیات -8

 متر 82لندتر از بیا  طبقه 9 یش ازب هایساختمانبرای  ρمحاسبه ضریب نامعینی  روند -9

 بارگذاری مربوطه حالت و مقدار تغییر مکان نسبی حداکثر -11

 و حالت بارگذاری مربوطه حداکثر نسبت نامنظمی پیچشی -11

 نیاز( صورت در) پایداریمحاسبات کنترل شاخص  -12

 و غیره هاجوشاتصال،  هایورقمانند صفحات زیرستون، وجود(  صورت در) محاسبات اتصاالت اعضاء فلزی -13

 دوبل هایتیرچهمتر و  1بلندتر از  هایتیرچهطراحی و کنترل خیز  -14

 اندنشدهمحاسباتی مربوطه طراحی  هایفایلکه به هر دلیل در  هاییدالطراحی  -15
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 با هندسه متفاوت هارمپو  هاسقفبرای تمام  هادالجزئیات کنترل تغییر شکل  -16

 رگذاری مربوطهمشخص کردن حداکثر تنش زیر پی، محل و ترکیب با -17

 محل و ترکیب بارگذاری مربوطه، طرفهیکبرش کردن حداکثر مشخص  -18

 پی طرفهیکدر برش  موردنیازمحاسبات آرماتور برشی  -19

 کنترل برش پانچ پی و دال سقف -21

 در فایل دهی جوابعدم در صورت محاسبات دستی برش پانچ  -21

 )در صورت نیاز( پانچدر برش  موردنیازمحاسبات آرماتور برشی  -22

 )در صورت لزوم( ٪22کمتر از  بارمحوریتحت  هاستونجزئیات مربوط به کنترل نسبت نیرو به ظرفیت  -23

از   تربزرگبا آرماتور منفی  هایتیرچهاستفاده از  دلیل بهتیرها  نشدهبینیپیشمحاسبات مربوط به پیچش  -24

82Ф()در صورت وجود 

 و نمودارهای کتب مرجع مربوطهمحاسبات سازه نگهبان و اتصاالت آن و یا ارائه جداول  -25

و سایر  ، استخرهاشمع، انتقالی هایکفتیرهای لبه)عضوهای مرزی(، ،هاکنندهجمع دیوارهای حائل، محاسبات  -26

 وجود( صورت در)  موارد الزم
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 مپنجفصل 

 کشینقشه

 

 سازه به موارد زیر دقت ویژه شود: هاینقشهدر ترسیم  لطفاًمهندسین گرامی 

شماره تغییرات احتمالی  ،هانقشه تاریخ ارائه ،هانقشه یعنی شماره حداقل اطالعات کلیباید  هانقشهدر کلیه  -1

 باشد. قیدشده ، محل پروژه و نام طراح سازههانقشه

 ساختمان موارد زیر باید قید شوند: مالحظات کلیدر  -2

  نوع میلگردهای مصرفی -                                   مقاومت فشاری اجزاء مختلف بتن -

         تنش مجاز خاک -                                           نوع سیمان مصرفی           -

 سقفی هایبلوکمشخصات  -                                           هاتیغهمشخصات دیوارها و  -

 کارگیری(صورت به ها) درمشخصات مصالح فلزی و جوش -

 به ارائه موارد زیر دقت شود: پی هاینقشهدر  -3

 هاستوندر هر دهانه پی نسبت به محور  طول آرماتورهای تقویتیذکر  -9-8

خص یکی برای مش میلگردهای تقویتی باید حداقل دو خط اندازه مستقل داشته باشند. گسترده هایپیدر  -9-2

 تون، لبه دیوار، لبه پی و غیرهنمودن موقعیت قرارگیری طولی آرماتور از یک مکان مشخص مانند محور س

. همچنین هیچ میلگرد نزدیک به لبه پی بدون قالب هاآنو دیگری برای تعیین محدوده عرضی چیدن 

 ترسیم نگردد.

یز و ن آسانسورموقعیت دقیق چاهک که با دقت به ابعاد و نیز  چاهک آسانسورضخامت پی مشخص کردن  -9-9

 .شودمیطبقه آخر تعیین  عرض درز انقطاع ساختمان در
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 به ارائه موارد زیر دقت شود: ریزی تیر هایپالندر  -4

 در پالن و ارتفاع هانشینیعقبموقعیت دقیق تعیین  -1-8

 یک مکان مشخص بهنسبت  هاپلهموقعیت تیرهای اطراف نورگیرها، آسانسور و ذکر  -1-2

 از داخل تیرها هاآنو در صورت نیاز ارائه نقشه جزئیات عبور  تأسیساتی هایلولهتعیین محل عبور  -1-9

 هاآنو موقعیت  هاکنسولمشخص نمودن طول  -1-1

 به تفکیک در هر سقف هاتیرچهبار محاسباتی  -1-1

تعیین موقعیت دقیق چاهک آسانسور 8-1شکل   
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 به ارائه موارد زیر دقت شود: آرماتوربندی تیرها هاینقشهدر  -5

 طول آرماتورهای تقویتی در هر دهانه تیر مشخص کردن -1-8

 (هاستون) مانند نواحی ویژه مجاور  خاموت گذاری ویژه تیرها در مجاورت دیوارهای برشی بدون ستون مرزی -1-2

 هامشخص نمودن طول کنسول -1-9

 باشد: مدنظرموارد زیر ، دال هایسقف در -6

یکی برای مشخص نمودن موقعیت  حداقل دو خط اندازه مستقل داشته باشند. میلگردهای تقویتی باید -6-8

ی و دیگری برا و غیره سقفقرارگیری طولی آرماتور از یک مکان مشخص مانند محور ستون، لبه دیوار، لبه 

 بدون قالب ترسیم نگردد. سقفنزدیک به لبه  . همچنین هیچ میلگردهاآنتعیین محدوده عرضی چیدن 

 هاستوننسبت به محور  در هر دهانه ل آرماتورهای تقویتیطوتعیین  -6-2

 اطراف بازشوها محاسباتی و حداقل ترسیم آرماتورهای قطری -6-9

تعیین موقعیت دقیق قالب بندی سقف 2-1شکل   
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 داده شود. هاآنمشخص گردد و در صورت نیاز جزئیات شاسی کشی زیر  هانقشهدر مخازن آب  قرارگیریمحل  -7

و محل  پی، مشخصات هندسی و نیرویی اجراها قید شود پیمانکار موظف است قبل از در مالحظات کلی نقشه -8

 را به اطالع محاسب برساند. جرثقیل برجیقرارگیری 

ها به متغیرهای مختلفی و نیز با توجه به وابسته بودن آن مهاری و وصله آرماتورها هایطولبا توجه به اهمیت  -9

م و عوامل دیگر، باید جدول طول همچون مقاومت بتن، موقعیت قرارگیری آرماتور، حداقل فاصله آرماتورها از ه

پرهیز  Ф 55مهاری و وصله آرماتورها با توجه به مشخصات پروژه در نقشه آورده شود. از نوشتن اعداد مطلق مانند 

 شود.

 باشد: مدنظرموارد زیر ، دیوارهای برشی هاینقشهدر  -11

 ترسیم دقیق پالن آرماتور گذاری دیوار در محل بازشو و آرماتورهای آن -82-8

 

 

 

 

مقطع دیوار برشی 9-1شکل   
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 ترسیم آرماتورهای قطری محاسباتی و حداقل اطراف بازشوها -82-2

 

 

 

 را ارضا نمایند. 6و  1-9-1-29-3آرماتورهای افقی دیوارهای برشی باید  ضوابط بندهای   -82-9

سازه  هاینقشهدر  است لذا ایسازهدیوارهای غیر تخریب  هازلزلهیکی از عوامل اصلی تلفات در  با توجه به اینکه -11

و  اهپناهجان، ی نما، پیرامونی، داخلیدیوارهاکلیه برای مهار و اتصاالت مربوطه جزئیات اعضاء قائم و افقی مهاری 

نیز و  781نشریه  2، فصل  2122 نامهآیین 1و 9فصل و سایر ضوابط  دیوارهای زیرزمین با رعایت ضوابط زیر

 ارائه شود: به نحو مناسب، مبحث هشتم

یا سفال توخالی  غیرمسلحپیرامونی )دیوارهای پشتیبان( با مصالح بنایی  ایسازهدر دیوارهای غیر  -88-8

باید در  781نشریه  9-2، در صورت تجاوز نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار از مقادیر جدول  غیرمسلح

جزئیات تیرهای همبند دیوار برشی 1-1شکل   
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این مهارها نباید تغییر شکل قائم  سانتیمتر از مهار قائم محاسباتی استفاده نمود. 812ل حداکثر فواص

 تیرها را محدود نمایند.

سانتیمتر از مهار افقی محاسباتی استفاده نمود و    822در دیوارهای پشتیبان باید در فواصل حداکثر  -88-2

 را داشته باشند. 2.22این دیوارها باید قابلیت تحمل تغییر مکان نسبی 

برابر ضخامت دیوار  12 یامتر  6 مقدار کمترین ازنباید فواصل عضوهای مهاری عمودی  ،در سایر دیوارها -88-9

 شود. بیشتر

 شود. بیشتربرابر ضخامت دیوار  92متر و  9.1 مقدار کمترین از نبایدفواصل عضوهای مهاری افقی  -88-1

سانتیمتر فاصله گرفته تا ستون کوتاه  2حداقل  هاستوندیوارهایی که تا زیر سقف ادامه ندارند باید از  -88-1

 ایجاد نکنند و توسط عضوهای افقی و عمودی مهار شوند.

که  متر 8.1)با طول بیش از  به دیوارهای عمودی بلکه باید رهاشدهآزاد  صورتبهنباید لبه قائم دیوارها  -88-6

 متصل شوند.و یا اعضاء مهاری قائم  ایسازهباشند(، اجزا  اجراشدههمزمان 

و غیره باید از مهارهای قائم  تأسیسات، محل قرارگیری هاپنجره، هادربدیوار شامل  بازشوهایدر اطراف  -88-7

 و افقی مناسب استفاده گردد.

مهار )کالف(  عنوانبه هاآنتا از  اجراشدهبلندتر  پناهجانارتفاع  اندازهبهپیرامونی طبقه آخر  هایستون -88-1

 ستفاده شود.ا پناهجانعمودی برای 

همچنین  سانتیمتر باشد. 22ضخامت آن و  سانتیمتر 882حداکثر باید  شدهتماماز کف  هاپناهجانارتفاع   -88-3

 و افقی مهار شوند.قائم  هایکالفمتری توسط  1الزم است در فواصل 
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ایجزئیات نمونه اجرای دیوارهای میان قاب غیر سازه 1-1شکل   
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 ذکر شود: حفظ نماها موارد زیر برای در مالحظات نقشه -12

 کارپشتاگر آجرنما پس از احداث دیوار پشت چیده شود، باید با تعبیه مفتول فلزی انتظار داخل مالت  -82-8

نبشی  صورت اینسانتیمتر، از اتصال دو دیوار اطمینان حاصل شود. در غیر  12به فواصل افقی و قائم 

 ورتصبه. این مورد برای نماسازی با سنگ غیر پالک که قطعات سنگ است الزامیکشی و مهار دیوار نما 

 نیز صادق است. شوندمیچیده  همرویافقی 

 ، باید از اسکوپ استفاده شود.شوندمیقائم نصب  طوربهپالک  صورتبهنما  هایسنگ کهدرصورتی -82-2

 

می باشد. وظائف مهندسین طراح سازه ، از 88ارائه نقشه های سازه های نگهدارنده دیوارها، موضوع بند  -تبصره

در به همراه جزئیات مربوطه به نحو مناسب باید  82و  88بندهای به همراه سایر موارد  نقشه هااین  ولیکن

جزء  آنها اجراگیرد مهندسی و شهرداری انجام میو با تمهیداتی که از طرف نظام همعماری آورده شد هاینقشه

 مکانیکی قرار گیرد.  تأسیساتبرقی و  تأسیساتوظائف نظارتی مهندسین ناظر معمار، 

های معماری است و باید جهت شده جزء الینفک نقشهجزئیات نمای ساختمان که توسط مهندس معمار تهیه -13

صورت نیاز(  راعمال موارد الزم در محاسبات سازه به مهندس محاسب ارائه شود. بدیهی است محاسبات نما ) د

 جزء کارهای اضافه مهندس محاسب خواهد بود.

 ، موارد زیر مدنظر باشد:ایهای سازهرمپ هاینقشهدر ارائه  -14

و نیز کدهای ارتفاعی شروع و پایان رمپ  RAMP 1 مثالًنام رمپ،  صرفاًاصلی طبقه،  ریزی تیر پالن در -81-8

 مشخص شود.

همراه کدهای ارتفاعی و مشخصات هر تیر، مشخصات سقف ریزی رمپ به  ای، پالن تیردر پالن جداگانه -81-2

 صورت وجود( ارائه شود. رمپ و اتصاالت فلزی )در



 
 

 اول ویرایش  
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     13صفحه   

 

 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 در صورت نیاز مقاطع الزم برای گویا بودن طرح ارائه شود. -81-9

باید مالحظات عمومی مربوطه که شامل توضیحات  ماندگار هایقالبمجوف با  هایدالمربوط به  هاینقشهدر  -15

 ارائه شود: استزیر 

را داشته باشند و یدیه های الزم از مراجع معتبر در خصوص مشخصات هندسی و فنی تائ باید هاقالب -81-8

 مهندس ناظر برسد. تأییداین امر باید به 

در  هاآندر صورت ایجاد تغییر شکل در  و باشندکیلوگرم  822باید قادر به تحمل بار متمرکز  هاقالب -81-2

تا رفع عیب را صادر  ریزیبتنباید دستور توقف  حین عبور کارگران، مهندس ناظر و سرپرست کارگاه

 کند.

 و نه افزایش نسبت آب هاکنندهمذکور باید از بتن با روانی باال به کمک فوق روان  هایدال ریزیبتندر  -81-9

 استفاده شود. هازیرقالبکردن مناسب بتن برای پر شدن و نیز ویبره  به سیمان

یوسته و پ صورتبهباید از ابتدا تا پایان  هاقالب، بین و باالی رکل مقطع سقف شامل فضای زی ریزیبتن -81-1

 انجام شود. هاالیهبدون وجود اتصال سرد بین 

 اطمینان هایجکهر سقف باید از  ریزیبتنایجاد خیز و ترک در سقف، در هنگام جلوگیری از  منظوربه -81-1

 استفاده شود.در زیر دو سقف قبلی 

سازه، باید از طراح سازه استعالم  هاینقشهدر صورت نیاز به تعبیه هرگونه بازشو در سقف، مغایر با  -81-6

 صورت پذیرد.

 باید از هسته ستون عبور کند. سری سراعدد آرماتور  2حداقل  -81-7

 موارد زیر باید مدنظر باشد:، ماندگار هایقالبمجوف با  هایدالمربوط به  هاینقشهدر  -16

 ، پوشش بتن، جزئیات قفسههاتیرچهشامل پهنای  هاقالبترسیم دقیق و مشخص جزئیات شکل هندسی  -86-8

 فوالدی نگهدارنده قالب و موارد مشابه



 
 

 اول ویرایش  

 8931اردیبهشت 
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 های بتنی ختمانسا سازه طراحیتحلیل و راهنمای 

 ریزی تیر هایپالندر  دال توپر و نیز محدوده هاقالبقرارگیری محل ترسیم دقیق  -86-2

 و دیوارهای برشی هاستونترسیم دقیق و مشخص جزئیات محل اتصال دال با  -86-9

عدم  توأمبا رعایت  هاستوندر محل دیوارهای حائل و ویژه  صورتبهعمومی و نیز  صورتبهجزئیات درز انقطاع  -17

 وجود فاصله بین خاک و دیوار حائل، و نیز رعایت درز انقطاع ستون ارائه شود.

پالن موقعیت گذرها و  ،هاجوشاتصاالت و  و عالوه بر جزئیات دقیق اعضاء بایدفلزی گهبان سازه ن هاینقشهدر  -18

 ، عمق)تعداد طبقات و تراز و محدوده زیرزمین(ذکورم هایساختمانمشخصات مجاور و نیز  هایساختمان

 مشخص باشد.و سایر موارد الزم  ، موقعیت قرارگیری مهاربندهابرداریخاک

 

 پایان

 


