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مقدمه

:متنی که به عنوان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ارائه می گردد شامل دو متن زیر است
١٣٧٩سال ۵١٩تجدید نظر در استاندارد شماره -آئین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ھا و ابنیه فنی-
ش ٢٨٠٠استاندارد شماره -آئین نامه طراحی ساختمان ھا در برابر زلزله- ١٣٧٨سال -٢، ویرای

، که مربوط به بارگذاری ساختمان ھاست و در آن کلیه فصول بارگذاری به جز بارگذاری                  ۵١٩آئین نامه استاندارد      
ت، در سـال           ی       ١٣٧٩مربوط به بارھای ناشی از زلزلـه آورده شـده اـس توســط دفـتر تـدوین و تــرویج مقــررات مـل

ش  ٢٨٠٠ساختمان منتشر گردید و آئین نامه استاندارد            توسط مرکز تحقیقات ساختمان     ١٣٧٨، در سال  ٢، ویرای
.و مسکن منتشر شد و مصوبه ھیأت وزیران را برای اجرا به ھمراه داشت

، به جز چند اصالح نگارشی و تغیــیر شـماره بندھـا            ۵١٩در متن فعلی مبحث ششم، در رابطه با متن آئین نامه             
، است کـه   ١-٣-۶، در جدول   »سکوھای تماشاچیان بدون صندلی ثابت      «تنھا تغییر در این متن مربوط به بار زنده            

ش داده شده است۶٠٠به ٧۵٠مقدار آن از  .دکانیوتن بر متر مربع کاھ
ھیچ گونه تغییر ماھوی، به جز آنچه در زیر آورده می شـود، داده نشــده اـست                  ٢٨٠٠در رابطه با متن آئین نامه         

ی شــود                 ت کــه تصـور ـم ولی تغییرات نگارشی، تغییر شــماره بنـدھا و جابجـایی ھـایی در متــن داده شـده اـس
، ٧٨، آذرماه      ٢٨٠٠الزم است عنوان شود در فاصله انتشار متن آئین نامه          .استفاده از آن را ساده تر کرده باشد      

تاکنون نظرات و پیشنھادات چندی از طرف مھندسان و متخصصین برای بعضی از ظوابط آئین نامـه مطــرح شـده                        
رسیدگی به این موارد به بعد موکول شده است و عجالتـًا ترجیح داده شـده                 .است که جای بحث و گفتگو دارد    

.که در متن آئین نامه تغییر ماھوی داده نشود
ش گروه بندی شده است٧-۶در فصل مربوط به بار ناشی از زلزله، فصل  :، مطالب در سه بخ

ش اول .کلیات، الزامات، گروه بندی ھا و توصیه ھا آورده شده است:در بخ
ی از زلزلــه پرداختــه شـده اســت و در آن اثـر نیروھـای                            ش دوم منحصرًا به روشـھای تعییـن نیروھــای ناـش در بخ
ناشی از زلزله بر سازه اصلی ساختمان، ر قطعات الحاقی به سـاختمان و بــر ســازه ھـای غــیر سـاختمانی به              

.تفصیل آورده شده است
ش سوم    کلیات ضوابطی که در طراحی ساختمانھا در مقابل زلزله، عالوه بر اعمـال نیروھـا، بایـد رعایــت                           :در بخ

.شود، آورده شده است
ش جمع بندی مطالب، تصور می شود استفاده از متن آئین نامه ساده تر شده و ھماھنگی ھــای الزم             با این رو

.بین آن با سایر بخشھای مبحث ششم تأمین شده باشد
:داده شده است به شرح زیر است٢٨٠٠تغییراتی که در متن آئین نامه 

، بــرای سـطوح بــا شـیب ھــای مختلــف      ١-٧-۶مشارکت بار برف در تعیین نیروی جانبی زلزله، جدول شــماره          -١
.الزامی شده است

الف آئین نامه برای ساختمان ھای بـا اھمـیت              -٣-٣-٢مطالعات ویژه خطر زلزله و تعیین طیف طرح که در بند                -٢
از گروه ساختمان ھای با اھمیت زیاد محدود گردیده        »ساختمان ھای ضروری   «زیاد الزامی دانسته شده بود به    

.مبحث ششم آورده شده است١-۶-٢-٧-۶این مطلب در بند .است
آئین نامه لزوم مطالعات ویژه خطر زلزله و تعیین طیف طرح بــرای سـاختمان ھـایی کــه بر روی                          ٢-٣-٢در بند   -٣

١-۶-٢-٧-۶این موضوع در متـن ششـم در بنــد        .تعدادی از انواع خاک ھا ساخته می شوند، الزامی شده است           
آورده شده است و مقرر گردیده است که در صورتی که مقادیر طـیف طـرح ویــژه مطالعـه شـده کمــتر از مقادیـر                           
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.طیف استاندارد باشد خود طیف طرح استاندارد باید مبنای تعیین نیروھای زلزله قرار گیرد
استفاده از دیوارھای برشی برای مقابله با نیروھای جانبی زلزله در گروھی از ساختمان ھائی که با سقف                                    -۴

.ج دیده شود١-٣-٧-۶ھای تیرچه و بلوک ساخته می شوند، الزامی شده است، در این رابطه بند 

امید است این متن برای مھندسان مفید واقع شود و کمیته تخصصی مبحث را از راھنمایی و اظھار نظرھای
.خود محروم نکنند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تعاریف

P- اثر ثانوی بر روی برشھا و لنگرھای اجزای قاب است که به واسطه عملکرد بارھای قائم بر روی :ثرا
.سازه تغییر شکل یافته ایجاد می شود

نوعی اتصال تیر به ستون است که در آن تیرھا از دو طرف ستون عبور می نمایند و ھر تیر :اتصال خورجینی
.با دو نبشی از باال و پائین به ستون وصل می شود

ش پایه ش طرح در تراز پایه:بر .مقدار کل نیروی جانبی و یا بر
ش طبقه .مجموع نیروھای جانب طراحی در ترازھای باالتر از طبقه مورد نظر:بر

س از وقوع زلزله قابل بھره برداری باقی بمانند:بناھای ضروری .آن دسته از بناھایی است که الزم است پ
ض می شود در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می شود یا به عنوان تکیه :تراز پایه ترازی است که فر

ش دینامیکی محسوب می شود .گاه سازه در ارتعا
سبی طبقه .تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پائین آن:تغییر مکان ن

سیستمی افقی و یا تقریبًا افقی است که نیروھای جانبی را به اجزای مقاوم قائم منتقل می :دیافراگم
در ساختمان ھا معموًال کفھای .این سیستم می تواند به صورت مھار بندھای افقی در نظر گرفته شود.نماید

ش دیافراگم ھا را به عھده دارند .سازه ای تحمل کننده بارھای ثقلی نق
دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروھای جانبی، که در صفحه دیوار عمل می کنند، به :دیوار برشی

.به این دیوارھا دیافراگم قائم نیز گفته می شود.کار گرفته می شود
ش شدید مقاومت در زمین ھای تشکیل شده از :روانگرائی حالتی از دگرگونی و تغییر مکان ھمراه با کاھ

.خاکھای ماسه ای از نامتراکم اشباع می باشد که بر اثر وقوع زلزله رخ می دھد
به کلیه سازه ھا، به جز سازه ھایی که به طور معمول در ساختمانھا به کار :سازه ھای غیر ساختمانی

.مشخص شده اند٩-٢-٧-۶و ٩-۶-۶این سازه ھا در بندھای .برده می شود، اطالق می گردد
برای محاسبه این سختی ھا می .برابر جمع سختی جانبی اعضای قائم باربر جانبی است:سختی طبقه

توان تغییر مکان جانبی واحدی را در سقف طبقه مورد نظر وارد کرد در حالتی که کلیه طبقات زیرین بدون 
.حرکت باقی بمانند

سیستم سازه ای است که فاقد قابھای ساختمانی کامل برای بردن بارھای قائم :سیستم دیوارھای باربر
در این سیستم دیوارھای باربر عمدتًا بارھای قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروھای .می باشد

.جانبی به وسیله دیوارھای باربر که به صورت دیوارھای برشی عمل می نمایند تأمین می شود
ی ساده سیستم سازه ای است که در آن بارھای قائم عمدتًا توسط قابھای :سیستم قاب ساختمان

ساختمانی کامل تحمل شده و مقاومت در برابر نیروھای جانبی به وسیله دیوارھای برشی و یا قابھای مھار 
.بندی شده تأمین می شود

شی سیستم سازه ای است که در آن بارھای قائم توسط قابھای ساختمانی کامل :سیستم قاب خم
.تحمل شده و مقاومت در برابر نیروھای جانبی به وسیله قابھای خمشی تأمین می گردد

سیستم سازه ای است متشکل از قابھای خمشی ھمراه با دیوارھای برشی :سیستم دوگانه یا ترکیبی
در این سیستم بارھای قائم عمدتًا به وسیله قابھای خمشی تحمل می شود و .یا قابھای مھار بندی شده

بارھای جانبی به وسیله مجموعه دیوارھای برشی یا قابھای مھار بندی شده و قابھای خمشی، به نسبت 
.سختی جانبی ھر یک، تحمل می شوند
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سیستم خرپایی افقی است که برای انتقال نیروھای جانبی به اجزاء مقاوم :سیستم مھار بندی افقی
.قائم به کار گرفته می شود

.قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارھای جانبی به کار گرفته می شود:سیستم باربر جانبی
به قابلیت جذب و اتالف انرژی و حفظ ظرفیت باربری یک سازه، ھنگامی که تحت تأثیر تغییر :شکل پذیری

.مکانھای غیر خطی چرخه ای ناشی از زلزله قرار می گیرد، اطالق می شود
.به نوع استفاده از ساختمان اطالق می شود، مانند استفاده به صورت مسکونی یا اداری و غیره:کاربری

قابی است به شکل خرپای قائم که برای مقاومت در برابر نیروھای جانبی مورد :قاب مھار بندی شده
اعضای مورب خرپا ممکن است به صورت ھم محور و یا برون محور به اعضای اصلی .استفاده قرار می گیرد

.خرپا متصل شوند
قاب مھاربندی شده ای است که در آن اعضای مورب به طور متقارب به :قاب مھاربندی شده ھم محور
.در این قابھا اعضا عمدتًا تحت اثر بارھای محوری قرار می گیرند.اعضای اصلی قاب متصل شده اند

نوعی قالب مھاربندی شده فوالدی است که در آن اعضای مورب به طور :قاب مھاربندی شده برون محور
س ضوابط ویژه ای که در مبحث دھم .متقارب به اعضای اصلی قاب متصل نشده اند طراحی این قابھا براسا

.مقررات ملی ساختمان آورده شده است، صورت می گیرد
است و رفتار اعضا و اتصاالت قابی است که در آن اتصاالت تیرھا به ستونھا به صورت پیوسته:قاب خمشی

.آنھا عمدتًا خمشی می باشد
قاب خمشی بتن آرمه ای است که مطابق ضوابط آئین نامه بتن ایران :قاب خمشی بتن آرمه متوسط

.برای شکل پذیری متوسط طراحی شده باشد
قابی خمشی فوالدی یا بتن آرمه ای است که برای رفتار شکل پذیر طراحی نشده :قاب خمشی معمولی

.باشند
قابی خمشی فوالدی یا بتن آرمه ای است که برای رفتار شکل پذیر زیاد، مطابق ضوابط :قاب خمشی ویژه

.مبحث دھم و آئین نامه بتن ایران طراحی شده باشد
نقاطی در کف )با فرض االستیک خطی(در یک سازه چند طبقه )صلبیت(مراکز سختی :مرکز سختی

طبقات اند که وقتی برآیند نیروھای جانبی زلزله در آن نقاط وارد می شوند، چرخشی در ھیچ یک از طبقات 
.سازه اتفاق نیافتد

.ظرفیت نھائی یک عضو برای تحمل نیروھای وارده:مقاومت

سبت تغییر مکان طبقه .نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه:ن

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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کلیات

دامنه کاربرد١-١-۶

این مبحث، حداقل بارھایی را که باید در طراحی ساختمانھا و سازه ھای موضـوع ایـن مقــررات مــورد اســتفاده                               

مرده، زنده و برف و بارھای ناشی از باد و زلزلــه و                -بارھای ثقلی :این بارھا شامل    .قرار گیرند، تعیین می نماید         

.باالخره بارھای ناشی از فشار خاک و آب، می باشند

الزامات مبنا٢-١-۶

ساختمانھا و سازه ھا و کلیه اعضای آنھا، باید بــه گونــه ای طراحــی و ســاخته شـوند کـه              :مقاومت١-٢-١-۶

ش طراحی                     بتوانند بارھا و ترکیبات مختلف آنھا را که در این مبحث گفته شده است، تحمل نمایند و بسته به رو

ش مجاز ماده و یا از شرایط حدی مقاومت                    ش ھای ایجاد شده در ھر یک از اعضاء از حداکثر تن مورد استفاده، تن

ص شده است، تجاوز نکند ش طراحی مشخ .ماده، که در آن رو

ی شـوند کــه                        :قابلیت بھره برداری      ٢-٢-١-۶ سیسـتمھای سـازه ای و اجـزای آنھـا بایــد بـه گونــه ای طراـح

سختی کافی را برای محدود کردن افتادگی ھا، تغییر مکانھای جانبی، لرزشھا و کلیه تغییر شــکلھایی کــه بـه                   

.بھره برداری و رفتار مورد نظر آنھا اثر می گذارند، دارا باشند

اثرات بارھا بر روی اعضاء سازه ھا باید بـا اسـتفاده از روشـھای تحلیلی کـه در آنھـا شــرایط                           :تحلیل٣-٢-١-۶

ص کوتاه مدت و درازمدت ماده در نظر گرفته شده اند، تعیین گردند .تعادل، پایداری، ھمسازی ھندسی و خوا

انسجام کلی سازه٣-١-۶

ی ســازه                      ساختمانھا و سایر سازه ھا باید آن چنان طراحی شوند که آسیب دیدگی موضعی در آنھا پایداری کـل

ش نیابد                       برای تأمین این منظور سیســتم ســازه          .را به خاطر نیاندازد و در حد امکان به سایر اعضای سازه گستر

باید به گونه ای انتخاب شود که بارھا بتوانند از یک عضو آسـیب دیـده بـه سـایر اعضـا منتقـل شـوند و پایـداری                                  

این مقصود معموًال با ازدیاد پیوستگی، نامعینی، شکل پذیری و یا ترکیبی از آنھـا                    .سازه در ھر حالت حفظ گردد  

.در اعضای سازه تأمین می شود

شی(اثرات خود کرنشی ۴-١-۶ )خود تنج

ساختمان ھا و سایر سازه ھا باید چنان طراحی شوند که آسیب دیدگی موضعی در آنھا پایداری کلی سازه را
ش نیابد برای تأمین این منظور سیستم سازه باید.به خطر نیاندازد و در حد امکان به سایر اعضای سازه گستر

به گونه ای انتخاب شود که بارھا بتوانند از یک عضو آسیب دیده به سایر اعضا منتقل شوند و پایداری سازه در
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این مقصود معموًال با ازدیاد پیوستگی، نامعینی، شکل پذیری و یا ترکیبی از آنھا در.ھر حالت حفظ گردد

.اعضای سازه تأمین می شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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بارھای مرده٢-۶

تعریف١-٢-۶
ف ھـا، دیوارھــا، بامھـا، راه پلـه و             :بارھای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانھا مانند             تیرھا،سـتونھا، ـک

.وزن تأسیسات و تجھیزات ثابت نیز در ردیف این بارھا محسوب می شوند.تیغه ھا

وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی٢-٢-۶
.محاسبه بارھای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مــورد اســتفاده قـرار گـیرد              ١-٢-٢-۶

ص مــواد، جـرم                             برای انجام این محاسبه، در صورت عدم دسترسی به اطالعات آزمایشگاھی معتبر، جرم مخصو
واحد حجم و یا جرم واحد سـطح اجـزای سـاختمانی، بایــد بــه شـرح منـدرج در جــداول ارائــه شـده در پیوســت                                

.در نظر گرفته شوند١-۶شماره 
ی شـود کــه وزن یــک مــتر مربــع                           ٢-٢-٢-۶ ساختمان ھایی که برای جداسازی فضاھا از تیغه ھایی استفاده ـم

بـه صـورت بـار       ۵-٢-٢-۶دکانیوتن است، وزن تیغه ھا را می توان بـا رعایــت ضـابطه بنـد                ٢٧۵سطح آنھا کمتر از    
این بار معادل باید، به صورت مناسبی،    .معادل که به طور یکنواخت بر کف ھا گسترده شده است در نظر گرفت    

.با تقسیم وزن تیغه ھای ھر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد
دکانیوتن بــر مـتر مربــع کمـتر اســت بار معــادل            ۵٠٠، از   ٣-۶در کفھایی که بار زنده آنھا، مطابق فصل           ٣-٢-٢-۶

در .دکــانیوتن بــر مــتر مربــع در نظـر گرفتــه شـود           ١٠٠، نباید کمتر از     ٢-٢-٢-۶گسترده نظیر تیغه ھا، موضوع بند        
ی                ی شـود ایــن بـار حــداقل را ـم ساختمان ھایی که از تیغه ھای سبک نظیر دیوارھای ساندویچی اســتفاده ـم

ش داد مشروط بر آنکه وزن یک متر مربع تیغه ھا به اضافه ملحقــات آنھـا از                ۵٠توان به    دکانیوتن بر متر مربع کاھ
.دکانیوتن تجاوز نکند۴٠
ک مــتر مربــع                       ۴-٢-٢-۶ ساختمانھایی که برای جداسازی فضاھا از تیغـه ھـایی اســتفاده مــی شـود کــه وزن ـی

.دکانیوتن است، بار تیغه ھا را باید در محل واقعی خود اعمال نمود٢٧۵سطح آنھا بیشتر از
دکانیوتن بیشتر باشد، باید اثر موضــعی بــار تیغه      ١۵٠در صورتیکه وزن یک متر مربع سطح تیغه ھا از      ۵-٢-٢-۶

.ھا را به طور جداگانه در طراحی کف ھا منظور داشت
وزن تأسیسات و تجھیزات ثابت٣-٢-۶

ی، گرمایشــی و تھویــه ای                         وزن تأسیسات و تجھیزات ثابت از قبیل لوله ھای شبکه آب و فاضالب، تجھیزات برـق
چنانچــه احتمــال اضــافه شــدن این نوع           .باید به نحو مناسبی برآورد و در محاسـبه بارھــای مـرده منظــور شـود                   

.تجھیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنھا نیز باید در نظر گرفته شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشــد و تخـلف                                 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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بارھای زنده٣-۶

تعریف١-٣-۶

این بارھا شــامل  .بارھای زنده عبارتند از بارھای غیر دائمی که در حین استفاده و بھره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند                            

ش از آن، و مقـداری کــه                       .بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی شوند            بارھای زنده با توجــه بــه نـوع کــاربری ســاختمان و یـا ھــر بخــ

بارھای زنده نباید کمتر از آنچـه در ضــوابط ایــن فصــل          .احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می شوند             

.تعیین شده است، در نظر گرفته شوند

بار زنده کف ھا٢-٣-۶

حداقــل .بار زنده کف ھا برای طراحی، به طور عمده بار گسترده یکنواختی است که در سراسر کف اثر داده می شــود                       ١-٢-٣-۶

ت    ٨-٢-٣-۶تـا   ٢-٢-٣-۶و در بنــدھای   ١-٣-۶مقدار این بارھا، برای کاربردی ھای مختلف، در جدول شماره              در بــه .داده شـده اـس

.الزامی است٣-٣-۶کارگیری این بار گسترده رعایت ضابطه بند 

ص شــده در جـدول شـماره                  ایـن بـار در      .را، بطــور موضـعی، تحمــل نماینـد       ٢-٣-۶عالوه بر آن کف ھا باید بتوانند بار متمرکز مشــخ

سانتیمتر وارد می شود و محل آن باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر را در عضو                       ١۵سانتیمتر در   ١۵سطحی به ابعاد     

.این بار، نباید ھم زمان با بار یکنواخت به کف اثر داده شود.ایجاد کند

تطابق نداشته باشد، مقادری بار کف        ١-٣-۶در مواردی که کاربری بخشی از ساختمان با مواد مندرج در جدول شماره                ٢-٢-٣-۶

دکــانیوتن بـر مـتر مربـع در نظـر            ١۵٠ھا باید با در نظر گرفتن نکات زیر تعیین گردند ولی در ھر حال مقادیر این بارھا نبایــد کمـتر از                            

.گرفته شود

.وزن افرادی که احتماًال در آنجا تجمع خواھند نمود-الف

.وزن تجھیزات و دستگاھھایی که احتماًال در آنجا قرار خواھند گرفت-ب

.وزن موادی که احتماًال در آنجا انبار خواھد شد-پ

کفھای تعمیرگاھھا، کارخانجات، کارگاھھای صنعتی و فضاھائی از این قبیل کـه دارای تجھـیزات و یــا کاربریھــای خــاص                               ٣-٢-٣-۶

ص تعییـن شــوند             .می باشند، باید برای بار زنده متناسب با کاربری خود طراحی شوند               ولــی .این بارھا باید با انجام مطالعـات خــا

در صورت عدم دسترسی به اطالعات کافی،          .دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود           ۴٠٠مقدار آنھا در ھیچ حالت نباید کمتر از           

.طراحی شوند١-٣-۶این کفھا باید حداقل برای بارھای داده شده در جدول شماره 

ش نشانی بر روی آنھا وجود دارد، کفھا باید برای بار نظیر                                  ۴-٢-٣-۶ در بخشھائی از ساختمان که امکان رفت و آمد خودروھای آت

بار نظیر این اتومبیل تنھا بر روی یــک            .طراحی شوند ٢-٣-۶و  ١-٣-۶دکانیوتن، طبق جداول شماره ھای        ٩٠٠٠یک اتومبیل با وزن       

.چشمه از کف، ھر یک از چشمه ھا به طور جداگانه، اثر داده می شود

بار زنده کف الکن ھای طره ای ساختمانھا باید برابر با بار کف اتاقھائی که به آنھا متصل ھستند، در نظــر گرفتــه شـود                                    ۵-٢-٣-۶

ی               .دکانیوتن بر متر مربع منظور گردد   ٣٠٠ولی مقدار آن نباید کمتر از       چنانچه بالکن به عنـوان محـل تجمــع مـورد اسـتفاده قـرار ـم

.دکانیوتن بر متر مربع منظور شود۵٠٠گیرد، این بار باید حداقل برابر با 

ی                 ٢۵٠بالکن ھا، ھمچنین باید بتوانند بار خطی یکنواختی برابر با               دکانیوتن بر مـتر طــول را کـه در لبـه آنھـا در جـھت قـائم وارد ـم
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.این بار لزومی ندارد ھمزمان با بار گسترده یکنواخت اعمال گردد.شود، به طور موضعی، تحمل نمایند

در پلکانھایی که در آنھا کف پله ھا به صورت طره ای مجزا در نظر گرفته شده اند، کف پله ھا بایــد بـرای یکبـار متمرکـز                                   ۶-٢-٣-۶

.این بار لزومی ندارد ھم زمان با بار گسترده یکنواخت اعمال شود.دکانیوتن که در انتھای طره وارد می شود طراحی گردند٢٠٠

چنانچه وضـع مـواد انبـار شـونده           .تعیین گردد   ٢-۶بار گسترده یکنواخت کف انبارھا باید براساس جدول پیوست شماره                    ٧-٢-٣-۶

، برابــر بـا مقـادیر پیشـنھاد شــده در آن              ٢-۶روشن نباشد، این بار باید با تخمین نوع انبار و مقایسه آن با جـدول پیوســت شــماره                        

.دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود٧۵٠این بار در ھر صورت نباید کمتر از .جدول در نظر گرفته شود

.در این بارھا اثر موضعی وسیله نقلیه حمل بار که امکان ورود آن به انبار وجود دارد، باید در نظر گرفته شود

ش سالنھای صنعتی، گاراژھا، انبارھا و ساختمانھائی از این نوع بکار می روند بایـد                       ٨-٢-٣-۶ اجزاء خرپاھا و تیرھا، که برای پوش

ایـن بــار در خرپاھـا در ھـر           .کیلونیوتن را بطور موضعی تحمل نماینـد       ١٠عالوه بر بارھای زنده وارد به سقف یک بار متمرکز برابر با                  

.گره اختیاری از ضلع پایین خرپا و در تیرھا به ھر نقطه اختیاری از تیر، که شدیدترین اثر را ایجاد می کند، قرار داده می شود

حداقل بارھای زنده گسترده یکنواخت١-٣-۶جدول شماره 

نوع کاربری کفھا 

بار گسترده 

)دکانیوتن بر متر مربع(

کاربریھای مشترک در انواع ساختمانھا-١

ش سبک با شیب بیشتر از  درجه١٠بامھای شیب دار با پوش

ش سبک با شیب کمتر از  درجه١٠بامھای شیب دار با پوش

تخت و یا با شیب کم که به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار نمی گیردبامھای 

سالنھای عمومی و محلھای تجمع دارای صندلیھای ثابت 

سالنھای عمومی و محلھای تجمع بدون صندلی ثابت

راھروھای فرعی بین اتاقھا که امکان تجمع در آنھا کم باشد

راھروھــای اصــلی و پلکانھــا کــه در معــرض رفــت و آمــد و تجمــع کــم باشــد، نظــیر راھروھــای اصــلی                

ساختمانھای مسکونی و اداری

س و                        ض رفت و آمد و تجمع زیاد باشد، نظیر راھروھای اصلی مـدار راھروھای اصلی و پلکانھا که در معر

مراکز تجمع

بالکنھا

موتورخانه ھا

اتاقھای ھواساز، پمپ و نظایر آن

دکانیوتن٢۵٠٠محل عبور و پارک خودروھای سواری با وزن حداکثر 

دکانیوتن۴٠٠٠محل عبور و پارک خودروھای سواری و کامیونت ھای با وزن حداکثر 

دکانیوتن۶٠٠٠محل عبور و پارک خودروھا با وزن حداکثر 

دکانیوتن٩٠٠٠محل عبور و پارک خودروھا با وزن حداکثر 

-

۵٠

١۵٠

۴٠٠

۵٠٠

مطابق بار زنده اتاقھای 

مجاور

٣۵٠

۵٠٠

مراجعه ۵-٢-٣-۶به بند 

شود

٧۵٠

۵٠٠

۵٠٠

۶٠٠

٧٠٠

٨٠٠

ساختمانھای مسکونی -٢

اتاقھا و راھروھای خصوصی و سرویسھا

انبارھا

٢٠٠

۵٠٠

Page 2 of بارھای زنده6

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\3-6.html



بار گستردهنوع کاربری کفھا

)دکانیوتن بر متر مربع(

ی -٣ ساختمانھا و اماکن عموم

....اتاقھای خواب و اقامت در ھتلھا، خوابگاھھا

سالنھای غذاخوری و رستورانھا

شبستان مساجد و تکایا

سینماھا و تأترھا

صحنه ھای سینماھا و تأترھا

پایانه ھا

آشپزخانه و رخت شویخانه ھا

٢٠٠

۵٠٠

۶٠٠

۵٠٠

٧۵٠

۶٠٠

۵٠٠

ساختمان ھای اداری-۴

دفاتر کار معمولی

اتاقھای بایگانی با قفسه ھای ثابت

اتاقھایبایگانی با قفسه ھای متحرک

٢۵٠

۵٠٠

١٠٠٠

فرھنگی-ساختمان ھای آموزشی-۵

کالسھای درسی، آزمایشگاھھای سبک و قرائت خانه ھا

مخازن کتاب با قفسه ھای ثابت

مخازن کتاب با قفسه ھای متحرک

٣۵٠

به ازای ھر متر ارتفاع ٢۵٠

٧۵٠مفید حداقل 

به ازای ھر متر ۴۵٠

١٠٠٠ارتفاع مفید حداقل 

ساختمانھای صنعتی-۶

کارگاھھای سبک صنعتی

کارگاھھای متوسط صنعتی

سردخانه ھا

۶٠٠

١٠٠٠

به ازای ھر متر ارتفاع ۵٠٠

١۵٠٠مفید حداقل 

بار گسترده نوع کاربری کفھا

)دکانیوتن بر مترمربع(

فروشگاھھا-٧

کف تمام طبقات غیر از انبارھا

انبارھا

۵٠٠

مراجعه ٧-٢-۴-۶به بند 

شود

ورزشگاھھا-٨

سالنھای تمرینات بدنی و ورزشی

سکوھای تماشاچیان با صندلی ثابت

سکوھای تماشاچیان بدون صندلی ثابت

۵٠٠

۵٠٠

۶٠٠

بیمارستانھا و مراکز درمانی-٩
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حداقل بارھای زنده متمرکز)٢-٣-۶(جدول شماره 

نامناسب ترین وضع بارگذاری٣-٣-۶

ک و نیــم برابر بــار                 ۵٠٠در تیرھای یکسره و در قابھای نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از              دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از ـی

مرده است، موقعیت قرارگیری بار زنده در دھانه ھای مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر مورد نظــر را در عضو                               

برای این منظور کافی است عالوه بر حالت قرار دادن بار زنده در تمام دھانه ھا، حالتھای بارگذاری زیــر نیــز                           .سازه ای ایجاد نماید      

:در نظر گرفته شود

قرار دادن بار زنده در دو دھانه مجاور ھم-الف

قرار دادن بار زنده در دھانه ھای یک در میان-ب

بارھای وارد بر دست اندازھا، نرده ھا، جان پناه بامھا و حفاظ پارکینگ ھا۴-٣-۶

٣-٣-۶دست اندازھا، نرده ھا و جان پناه بامھا باید بتوانند بار گسترده خطی و بار متمرکز داده شده در جدول شماره ١-۴-٣-۶

س این سازه ھا و در جھتی که شدیدترین اثر را بوجود می آورد، وارد می شوند.را به طور جداگانه تحمل نمایند .این بارھا در رأ

.این بارھا باید از طریق تکیه گاھھا به سازه اصلی منتقل شوند

کیلونیوتن، که در ھر جھت می تواند به آن وارد ٣٠حفاظ پارکینگ خودروھای شخصی باید برای بار متمرکز جانبی ٢-۴-٣-۶

سانتیمتر حفاظ ٣٠سانتیمتر در ٣٠سانتیمتر باالتر از سطح پارکینگ در سطحی به ابعاد ۵٠این بار در تراز .شود، طراحی گردد

.وارد می شود و باید بتوان آن را از طریق تکیه گاه ھا به سازه اصلی منتقل نمود

دفتر تحقیقات و معیارھای فنی ١٣٩حفاظ پارکینگ اتوبوسھا و کامیونھا باید بر طبق آئین نامه بارگذاری پلھا، نشریه شماره 

.سازمان برنامه و مدیریت کشور، طراحی شوند

حداقل بارھای زنده وارد به دست اندازھا و نرده ھا٣-٣-۶جدول شماره 

اتاقھای بیمار

٢٠٠اتاقھای عمل

٣٠٠

نوع کاربری کفھا 

بار متمرکز 

دکانیوتن

بامھا

کالسھا

دفاتر کار، اتاقھای عمل و صحنه ھا

انبارھا

مخازن کتاب

دکانیوتن٢۵٠٠محل عبور یا پارک اتومبیلھای سواری با وزن حداکثر 

دکانیوتن۴٠٠٠محل عبور یا پارک اتومبیلھای سواری با وزن حداکثر 

دکانیوتن۶٠٠٠محل عبور یا پارک اتومبیلھای سواری با وزن حداکثر

دکانیوتن٩٠٠٠محل عبور یا پارک اتومبیلھای سواری با وزن حداکثر 

١٠٠

۴۵٠

٩٠٠

٩٠٠

٧٠٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

نوع ساختمان 

بار گسترده خطی

)دکانیوتن بر متر طول(

بار متمرکز 

)دکانیوتن(

مسکونی تا چھار طبقه

محلھای ازدحام

۵٠

٣٠٠

١٠٠

١۵٠
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بارھای ضربه ای۵-٣-۶

ص شده در بندھای         ت               ۴-٣-۶و ٢-٣-۶در بارھای زنده مشخ سازه و ضـربه، در حــد متعــارف، منظــور شــده اـس ش  در .اثرات ارتعــا
ت، در صـورت                                  ش و ضـربه بطــور غـیر متعـارف موجــود اـس طراحی عناصر سازه ھای عنوان شده در این بند که در آنھا شرایط ارتعا

ش داده شوند .عدم انجام تحلیل ھای دینامیکی، بارھا باید با ضرائب ضربه تعیین شده افزای

.ضرب شود٣٣/١بار زنده باید ضریب :آویزھای کششی نگھدارنده کفھا و بالکنھا١-۵-٣-۶
شخص شــده در                    :سازه ھای نگھدارنده ماشین آالت    ٢-۵-٣-۶ وزن ماشین، ملحقات و بارھای متحرک آنھا بایـد در ضـرائب م

ص کرده باشد .زیر ضرب شوند، مگر آنکه سازنده ماشین آالت ضرائب دیگری را مشخ

٢٠/١ضریب :ماشین آالتی که دارای محور دوارنی می باشند-الف
۵٠/١ضریب :ماشین آالتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می باشند-ب

وزن اتاقک، ماشــین آالت، وزنــه تعـادل و بـار زنـده باشــی از وزن مســافران و                    :سازه ھــای نگھدارنــده آسانسـورھا   ٣-۵-٣-۶

ضرب شوند، مگر آن بارھای اسمی ارائه شده توسط سازنده در ضـریبی حــداقل برابــر ایــن مقــدار ضــرب                     ٠/٢وسائل باید درضریب   
.شده باشد

بارھای جراثقال ھا۶-٣-۶
تیرھای زیر سری که ریلھای حامل پل جراثقال را تحمل می نمایند، به ھمراه اتصاالت و نشیمن گاھھای آنھا و ســایر قسـمتھای                           

-۶سازه باید برای بارھای قائم، افقی جانبی و افقی طولی ناشی از وزن و حرکت جراثقال و ملحقات آن بر طبق ضوابط بندھای                            
.طراحی شوند۴-۶-٣تا ٢-۶-٣

ی شـود                        ١-۶-٣-۶ -حداکثر بار چرخھای پل جراثقال باری است که چرخ ھا در اثر وزن پل، ارابه و محلقات آن و باری کـه جابجــا ـم

.در شرایطی که ارابه در موقعیتی قرار گیرد که بیشترین اثر را بر روی ریل ایجاد نماید به ریل وارد می کنند
ش داده     ٢۵/١، که با ضریب ضربه ای برابر با            ١-۶-٣-۶برابر با حداکثر بار چرخھای پل، مطابق تعریف بند                :بار قائم ٢-۶-٣-۶ افـزای

.در طراحی ستونھا و شالوده ھا می توان اثر این ضریب ضربه را نادیده گرفت.شده باشد

این بار به صورت افقی، در امتـداد عمــود         .مجموع وزن ارابه و باری که جابجا می شود         %٢٠برابر با  :بار افقی جانبی   ٣-۶-٣-۶
س چرخ با ریل، اثر داده می شود                .جھت این بار ممکن است به ســمت ریـل و یا در خـالف آن باشــد               .بر محور ریل و در سطح تما

.این بار بین تیرھای طرفین پل به نسبت سختی خمشی جانبی آنھا ھمراه با سازه نگھدارنده شان تقسیم می گردد

ی، در امتـداد                ۶-٣-۶حداکثر بار چرخھای پل، مطابق تعریف بند            %١٠برابر با  :بار افقی طولی  ۶-۴-٣-۶ این بـار بـه صـورت افـق
س چرخ با ریل اثر داده می شود .محور ریل و در ھر یک از جھات، در سطح تما

بارھای ضمن اجرای ساختمان ٧-٣-۶
برای اجزاء سازه ای که در ضمن انجام عملیات ساختمانی تحت تأثیر بارھای ثقلی و یا بارھای ناشی از اثرات محیطی قرار مــی                       

ی اجـزاء                                   گیرند، بسته به نوع عملیات و تجھیزاتی که مورد استفاده قرار می گیرد، بارھای مربوطه باید به طور مناسبی در طراـح

.مورد نظر قرار گیرند

ش بارھای زنده ٨-٣-۶ کاھ

در کلیه کفھا به جز کف بامھا، کارخانه ھا، کارگاھھا، انبارھا، محل پارک خودروھا و محل ھای اجتماع و ازدحام مقــدار                          -١-٨-٣-۶
ش داد س ضوابط دو بند زیر کاھ ش در ھر حالت نباید بیشتر از .بار زنده را می توان براسا .باشد%۵٠مقدار کاھ

متر مربع بوده و متعلق به کفھایی ھستند که بـار زنــده در آنھـا                        ١٨در طراحی تیرھایی که سطح بارگیر آنھا بیشتر از                -٢-٨-٣-۶
ش بار زنده از رابطه زیر محاسبه می شود۴٠٠کمتر از  .دکانیوتن بر متر مربع است، مقدار کاھ

ش بار زنده به درصد استRسطح بارگیر و یا جمع سطوح بارگیر عضو به متر مربع و Aدر این رابطه  .کاھ

در طراحی ستونھا، پایه ھا، دیوارھا و شالوده ھا که بار چند طبقه را تحمل می نمایند و جمع سطوح بارگیر آنھا، که                                   -٣-٨-٣-۶
ش بار زنده برابر با بزرگترین دو مقدار زیر است١٨نمی شود، از ١-٨-٣-۶مشمول سطوح بند  :متر مربع بیشتر است، مقدار کاھ

١-٣-۶مقدار درصد تعیین شده در رابطه -الف

:مقدار درصد تعیین شده به شرح زیر-ب
صفر در صدچنانچه عضو بار یک منطقه را تحمل می نماید-

درصد١٠چنانچه عضو بار دو طبقه را تحمل می نماید-

درصد٢٠چنانچه عضو بار سه طبقه را تحمل می نماید-
درصد٣٠چنانچه عضو بار چھار طبقه را تحمل می نماید-

درصد۴٠چنانچه عضو بار پنج طبقه را تحمل می نماید-

ش طبقه و بیشتر را تحمل می نماید- درصد۵٠چنانچه عضو بار ش

١٠٠١۵٠سایر ساختمانھا
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بار برف۶-۴

تعریف١-۶-۴
س آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سـال کمتــر                                  بار برف، بنا به تعریف، وزن الیه برفی است که براسا

.باشد)سال۵٠دوره بازگشت (درصد ٢از 

بار برف مبنا٢-۶-۴
ص شـده در شــکل                      PSبار برف مبنا،    شور بایــد بـا توجـه بــه تقسـیم بنـدی مشــخ ، ١-۴-۶، را در مناطق مختلف ک

این بار را می توان با انجام مطالعات دقیــق تــر آمــاری بــرای منطقــه مورد                .حداقل برابر با مقادیر زیر در نظر گرفت     
.مقادیر زیر در نظر گرفته شود%٨٠نظر نیز تعیین نمود، ولی مقدار آن در ھر حالت نباید کمتر از 

ش  دکانیوتن بر مترمربع٢۵مناطق با برف کم-١بخ
ش  دکانیوتن بر مترمربع١٠٠مناطق با برف متوسط-٢بخ
ش  دکانیوتن بر مترمربع١۵٠مناطق با برف زیاد-٣بخ
ش  دکانیوتن بر مترمربع٢٠٠)برف گیر و کوھستانی (مناطق با برف خیلی زیاد -۴بخ

بار برف بامھا٣-۶-۴

، را باید با توجه به زاویه شیب بام، برای ھر مترمربع تصویر افقی سـطح آن،                Prبار برف بر روی بامھا،     ١-٣-۶-۴

.از رابطه زیر تعیین نمود

Pr=CS.PS

) ۶-۴-١(

:در این رابطه

PS است٢-۴-۶، بار برف مبنا، طبق بند.

CS      که برای بامھای مسطح و شــیبدار، بامھـای شـیب دار دندانــه ای و              »ضریب اثر شیب   «، ضریبی است به نام

س ضوابط بندھای  .تعیین می گردد۴-٣-۴-۶تا ٢-٣-۴-۶بامھای قوسی براسا
ش داده شده است٢-۴-۶مقدار این ضریب در حاالت مختلف در شکل  .نمای

.دکانیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود٢۵در ھر حالت نباید کمتر از Prمقدار 

.نیز الزامی است۴-۴-۶در تعیین بار برف بر روی بامھا رعایت ضوابط بند 

:برای بامھای مسطح و شیب دار به شرح زیر تعیین می شودCSضریب اثر شیب، ٢-٣-۶-۴

:درجه١۵در بامھای مسطح و شیب دار با زاویه شیب کمتر از :الف

CS= 1/0

:درجه۶٠درجه و ١۵در بامھای شیب دار با زاویه شیب بین :ب

۶-۴-٢(
)
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:درجه۶٠در بامھای شیب دار با زاویه شیب بیشتر از :پ

CS=0/25

در رابطه  .زاویه سطح بام با افق به درجه است، ٢-۶-۴

=CSدر بامھای شیب دار دندانه ھای ضریب اثر شیب برای کلیه سطوح ٣-٣-۶-۴ .است1/0

س در طول آن تعیین گردد        ۴-٣-۶-۴ برای این منظور  .در بامھای قوسی ضریب اثر شیب باید با توجه به شیب قو
ک از اضـالع بـر                          س به صورت یک چند ضلعی در نظـر گرفتــه شـود و ضریب اثـر شـیب بــرای ھــر ـی کافی است قو

س نبایــد از سـه             .تعیین گردد ٢-٣-۴-۶حسب زاویه ضلع با افق و بر طبق ضابطه بند               تعداد قطعات در ھر نیمه قو
.قطعه کمتر باشد

بارگذاری نامتقارن۶-۴-۴
شتر از             ١-۶-۴-۴ درجـه اســت و    ۶٠درجـه و کمـتر از     ١۵در بامھای شیب دار دو طرفه که در آنھا زاویه شیب بی

س آن متصل می کند بیشتر از                 س را به رأ درجه ١۵ھمچنین در بامھای قوسی که در آنھا زاویه خطی که پای قو
ت بـار       .درجه است، اثرات ناشی از بارگذاری نامتقارن باید بررسی شود              ۶٠و کمتر از    برای این منظور کــافی اـس

ش داده شود%٢٠برف از سطح رو به باد حذف شده و بر روی سطح پشت به باد به اندازه  .افزای
در بامھای شیب دار دندانه ای برای بارگذاری نامتقارن باید ضــریب اثـر شـیب بـرای کلیــه ســطوح بیـن              ٢-۶-۴-۴

CS=0/5 ٠/٢در باالی سطح شیب دار وCS=در پایین سطح شیب دار به طور خطی تغییر داده شود.
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.از آن پیگرد قانونی دارد
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بارھای ناشی از فشار خاک و آب۶-۵

بارھای وارد بر دیوارھای حائل١-۶-۵

دیوارھای زیر زمین ھا و سایر سازه ھای مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یــا آب بر آنھـا                          ١-١-۶-۵

ایـن فشــار در ھـر حالــت نبایــد        .فشار خاک باید با توجه به مشخصات مکانیکی آن تعییـن گـردد                .طراحی شوند  

.دکانیوتن بر متر مکعب در نظر گرفته شود۵٠٠کمتر از فشار مایع معادل با وزن مخصوص 

چنانچه خاک مجاور دیوار در معرض سربارھای ثابت و یا متحرک قرار گـیرد، اثر ایـن ســربارھا بایــد در                       ٢-١-۶-۵

.محاسبه فشار خاک بر روی دیوار منظور گردد

چنانچه سطح آب زیر زمینی باالتر از کف زیرزمین باشد، اثر آن باید در محاسبه فشار وارد بر دیـوار در                ٣-١-۶-۵

در این حالت دیوار باید برای فشار خاک با وزن مخصوص خاک غوطه ور ھمراه بـا فشــار کامــل                         .نظر گرفته شود   

.استابی آب زیرزمینی طراحی شود

ی گــردد،                         ۴-١-۶-۵ ش بعضی نیروھای داخلی در اعضای ســازه ـم در مواردی که فشار پشت دیوار موجب کاھ

.باید حالتی را که در آن فشار پشت دیوار به نصف تقلیل داده شده است در طراحی منظور نمود

ش باید                                ۵-١-۶-۵ در طراحی دیوارھای حائل و شالوده ھای آنھا ضریب اطمینان موجود در مقابل واژگونی و لغز

.در نظر گرفته شود۵/١و ٧۵/١به ترتیب حداقل برابر با 

ش بر کفھا٢-۶-۵ فشار بر کن

ش آب زیرزمینی باید به صورت فشــار کامــل                         در طراحی کف زیرزمینھا و سایر سازه ھای مشابه، اثر فشار بر کن
سبت بــه باالتریــن                .ایستابی بر تمام کف در نظر گرفته شود      ف ن س اختـالف رقـوم زیـر ـک این فشــار بایـد براسـا

ش کف باید حداقل برابر بــا                  .سطح آب زیرزمینی محاسبه شود        ۵/١ضریب اطمینان موجود در مقابل فشار بر کن

.در نظر گرفته شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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بارھای ناشی از اثر باد۶-۶

کلیات١-۶-۶
س ضوابط ایــن                              ١-١-۶-۶ ساختمانھا و سازه ھا و کلیه اجزاء و پوششھای آنھا باید برای اثر ناشی از باد، براسـا

ی                          .فصل طراحی و ساخته شوند      این اثر باید با توجه به حـداکثر ســرعت بــاد در منطقـه، ارتفــاع و شـکل ھندـس
.ساختمانھا و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنھا در مقابل باد ایجاد می کنند، محاسبه شوند

ک از امتـدادھا، بــه                                 ٢-١-۶-۶ ض شــوند کــه بـاد بـه صــورت افقــی و در ھـر ـی برای تعیین اثر ناشی از باد بایــد فـر
در طراحی کافی است اثر باد در دو امتداد عمــود بـر ھـم، ترجیحــًا در امتــداد محورھــای               .ساختمان اثر می نماید     

ص شده است،               .اصلی ساختمان، و به طور غیر ھم زمان بررسی شود              ص که در این فصل مشخ در موارد مخصو
.اثر باد باید در امتداد مشخص شده در بند مورد نظر نیز بررسی گردد

کلیه اعضای سازه باید بـرای          .در طراحی اعضای سازه اثر ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی شود             ٣-١-۶-۶
.اثر ھر یک از این دو که بیشتر باشد، طراحی شوند

برابر عرض آنھا می باشد و در سازه    ۵متر و یا بیشتر از ١٢٠در ساختمانھایی که ارتفاع آنھا بیشتر از ۴-١-۶-۶
ش ھا، مخازن و دکل ھا که زمان تناوب ارتعاشات طبیعی آنھا بزرگتر از یک ثانیه                  ھای غیر از ساختمان نظیر دودک

س ضوابط این فصل کافی نیست                    برای محاسـبه بـار بـاد در ایـن ســاختمانھا و              .می باشد، محاسبه بار باد براسا
ش زیر را به کار گرفت :سازه ھا باید یکی از دور

ش تحلیل دینامیکی، نظیر آنچه در پیوست شماره )الف .ارائه شده است٣-۶رو
ش تجربی و استفاده از تونل باد مطابق روشھای معتبر بین المللی)ب .رو

بـار   %٨٠در این موارد بار کل باد که برای طراحی سازه ھا به کار گرفته می شـود در ھیـچ حالت نبایـد کمـتر از                  
س ضوابط این فصل در نظر گرفته شود .براسا

سرعت مبنای باد٢-۶-۶
مـتر از سـطح زمیـن در منطقـه ای             ١٠سرعت مبنای باد، بنا به تعریف، سرعت متوسـط ســاعتی بــاد در ارتفـاع                    

س آمار موجود در منطقــه، احتمـال تجــاوز از آن در ســال کمــتر از                      .مسطح و  (٢بدون مانع است که براسا دوره %
.باشد)ساله۵٠بازگشت 

بـرای منــاطقی کــه نـام       .ارائه شده اســت  ١-۶-۶سرعت مبنای باد برای مناطق مختلف کشور در جدول شماره                
آنھا در جدول نیامده است سرعت مبنای باد باید برابر با مقدار آن برای نزدیکـترین شـھری کــه نــام آن در جــدول                         

.آمده است، اختیار گردد
ی در برابــر بــار بــاد باشـد،                         ص نیاز به تأمین اطمینــان بیشــتر بـرای طراـح برای ساختمانھایی که بنا به اھمیت خا

س مطالعات آماری و برای دوره بازگشت مناسب تعیین گردد                     ایـن ســرعت، به ھـر          .سرعت مبنای باد باید براسا
.کیلومتر در ساعت اختیار شود٨٠حال، نباید کمتر از 

شار مبنای باد٣-۶-۶ ف
فشار مبنای باد، بنا به تعریف، فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای بــاد بــر سـطحی عمــود بـر                       

ش باد وارد می کند .مقدار این فشار با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.جھت وز

q= 0/005 V2

.فشار مبنای باد، به دکانیوتن بر متر مربع استqسرعت مبنای باد، به کیلومتر بر ساعت، و Vدر این رابطه 
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شار مبنای باد١-۶-۶جدول شماره  سرعت و ف
tr<

نام ایستگاه

(V)سرعت مبنای باد

کیلومتر بر ساعت

شار مبنا  (q)ف

دکانیوتن بر مترمربع

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١۴

١۵

١۶

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

آبادان

آباده

آبعلی

اراک

اردبیل

ارومیه

آغاجاری

اصفھان

امیدیه

اھواز

ایرانشھر

بابلسر

بجنورد

بم

بندرانزلی

س بندر عبا

بندر لنگه

بوشھر

بیرجند

س آبادمغان پار

تبریز

تربت حیدریه

تھران

٩٠

١٠٠

١١٠

٩٠

١٣٠

٩٠

١١٠

١١٠

١١٠

١١٠

١١٠

١٠٠

١٣٠

١١٠

١١٠

١٠٠

٩٠

١٠٠

٩٠

١٠٠

١١٠

٨٠

١٠٠

۵/۴٠

٠/۵٠

۵/۶٠

۵/۴٠

۵/٨۴

۵/۴٠

۵/۶٠

۵/۶٠

۵/۶٠

۵/۶٠

۵/۶٠

٠/۵٠

۵/٨۴

۵/۶٠

۵/۶٠

٠/۵٠

۵/۴٠

٠/۵٠

۵/۴٠

٠/۵٠

۵/۶٠

٠/٣٢

٠/۵٠

٢۴

٢۵

٢۶

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

جاسک

جزیره سیری

ش جزیره کی

چابھار

خرم آباد

خوی

دزفول

رامسر

١٠٠

١١٠

١٠٠

٩٠

٨٠

٩٠

١١٠

٩٠

٠/۵٠

۵/۶٠

٠/۵٠

۵/۴٠

٠/٣٢

۵/۴٠

۵/۶٠

۵/۴٠
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نیروی باد بر ساختمانھا و سایر سازه ھا۶-۶-۴
:نیروی ناشی از باد بر روی سطوح ساختمان ھا و سایر سازه ھا از رابطه زیر محاسبه می شود

F= p.A
)۶-۶-٢(

:در این رابطه

P س ضوابط بند ش ناشی از باد است که براسا .می شودمحاسبه ۵-۶-۶فشار یا مک

A                 ش این سطح در سازه ھـایی کــه        .بر آن وارد می شود     Pمساحت سطحی از ساختمان است که فشار یا مک

٣٢

٣٣

٣۴

٣۵

٣۶

٣٧

٣٨

٣٩

۴٠

۴١

۴٢

۴٣

۴۴

۴۵

۴۶

رشت

زابل

زاھدان

زنجان

سبزوار

س سرخ

سقز

سمنان

سنندج

شاھرود

شھرکرد

شیراز

س طب

فسا

قائم شھر

٩٠

١٢٠

١٣٠

٨٠

٩٠

١١٠

١٠٠

٨٠

٩٠

٨٠

٨٠

٨٠

٩٠

٩٠

٩٠

۵/۴٠

٠/٧٢

۵/٨۴

٠/٣٢

۵/۴٠

۵/۶٠

٠/۵٠

٠/٣٢

۵/۴٠

٠/٣٢

٠/٣٢

٠/٣٢

۵/۴٠

۵/۴٠

۵/۴٠

۴٧

۴٨

۴٩

۵٠

۵١

۵٢

۵٣

۵۴

۵۵

۵۶

۵٧

۵٨

قزوین

قم

کاشان

کرمان

کرمانشاه

گرگان

مراغه

مشھد

منجیل

نوشھر

ھمدان

یزد

١٠٠

٩٠

١٠٠

١٣٠

٩٠

٨٠

١١٠

٩٠

١٣٠

٩٠

١٠٠

١١٠

٠/۵٠

۵/۴٠

٠/۵٠

۵/٨۴

۵/۴٠

٠/٣٢

۵/۶٠

۵/۴٠

۵/٨۴

۵/۴٠

٠/۵٠

۵/۶٠
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دارای سطوح مشبک اند، مانند دکلھای انتقال نیروی برق، برابر با مجموع سطوح تصاویر اعضای سازه بر صفحه                             
.ای است که در امتداد عمود بر جھت باد واقع می باشد

ش ناشی از باد۶-۶-۵ شار یا مک ف
ی شـود                      ش ناشی از باد بر روی سطوح ساختمان، در ھـر ارتفـاعی از آن، از رابطـه زیــر محاســبه ـم .فشار یا مک

ش برای حالتی است که جھت نـیرو از                    اصطالح فشار برای حالتی است که جھت نیرو رو به سطح و اصطالح مک
.طرف سطح به طرف خارج باشد

p= Ce.Cq.q
)۶-۶-٣(

:در این رابطه

q محاسبه می شود٣-۶-۶فشار مبنای باد است که مطابق ضابطه بند.

Ce تعیین می شود۶-۶-۶که مطابق ضابطه بند »ضریب اثر تغییر سرعت«ضریبی است به نام.

Cq     که با توجه به نوع سازه و شکل ھندسی آن به شــرح زیــر تعییـن مــی                  »ضریب شکل «ضریبی است به نام

:گردد
٧-۶-۶برای سازه اصلی باربر جانبی ساختمان مطابق ضوابط بند -الف
ش بامھا و دیوارھای ساختمان و عناصر سازه ای نگھدارنده آنھا مطابق ضوابط -ب ٨-۶-۶برای پوش
٩-۶-۶برای سازه ھای غیر از ساختمان مطابق ضوابط بند -پ

Ceضریب اثر تغییر سرعت،۶-۶-۶
:، در برگیرنده آثار زیر استCeضریب اثر تغییر سرعت، ١-۶-۶-۶
.ارتفاع تر از مورد نظر در ساختمان که فشار باد برای آن محاسبه می شود-
.موقعیت ساختمان به لحاظ تراکم ساختمانھا و درختان موجود در ناحیه-
.اوج باد که معرف تغییرات لحظه ای سرعت باد می باشد-

این ضریب باید، با توجه به آنکه ساختمان در نواحی با تراکم زیاد یا کم قرار گرفته باشد، به شرح زیر تعیین گردد                       
.نیز رعایت گردد٢-۶-۶-۶و در کاربرد آن باید ضابطه بند 

:در نواحی داخل شھرھا و یا محلھائی که دارای ساختمانھای متعدد و یا انبوه درختان اند-الف

)۶-۶-۴(
:در نواحی باز خارج از شھرھا و یا محلھایی که دارای ساختمانھا و یا درختان پراکنده اند-ب

.ارتفاع تراز مورد نظر در ساختمان برای محاسبه فشار باد استZدر این روابط 

ضریب اثر تغییر سرعت را می توان به جای محاسبه از روابط فوق به طور محافظه کارانه به شرح جدول شــماره                                
.در نظر گرفت٢-۶-۶

ضریب اثر تغییر سرعت برای ارتفاع ترازھای مختلف٢-۶-۶جدول شماره 

ارتفاع تراز موردنظــر      

)به متر(

٢٠-١٠٣٠-٠٢٠-١٠۴٣٠-٠۵٠-۴٠۶٠-۵٠٨٠-۶١٠٠-٨٠١٢٠-٠١٠٠

۶/١٩/١١/٢٢/٢٣/٢۴/٢۶/٢٨/٢٩/٢)الف(نواحی بند 
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ضریب اثر تغییر سرعت برای سطوحی که اثر باد بر روی آنھا به صورت فشار است، مانند دیوارھای رو                           ٢-۶-۶-۶

ولی برای سطوحی کـه اثــر باد        .به باد، در ارتفاع ساختمان متغییر بوده و باید برای ارتفاع ھر تراز محاسبه شود         

ش است، مانند بامھا و دیوارھای پشت به باد، رد ارتفاع ســاختمان ثابــت بــوده و مقـدار                  بر روی آنھا به صورت مک

در مواردی که بام شیب دار است این ارتفاع باید برابر با تـراز متوســط                  .آن باید برای ارتفاع تراز بام محاسبه گردد        

.مراجعه شود١-۶-۶به شکل .بام منظور گردد

، برای سازه اصلی باربر جانبی ساختمان Cqضریب شکل، ٧-۶-۶

سازه اصلی باربر جانبی ساختمان به سیستم کلی سازه ای که برای تحمـل بارھـای جـانبی بـاد در                                   ١-٧-۶-۶
ای سازه ھا ممکن است به صورت قابھای خمشــی، قابھـای بادبنـدی           .نظر گرفته شده است، اطالق می شود    

ش توزیــع کننـده بارھـای جـانبی را بیـن             .شده، دیوارھای برشی و یا ترکیبی از آنھا باشد        دیـافراگم کفھــا کــه نقــ
.ھسته ھای مقاوم مختلف به عھده دارند، به جزء سازه اصلی محسوب می شوند

ق جــدول                  ش وارده بر سطوح ساختمان، باید بر طـب در طراحی سازه اصلی، ضریب شکل برای تعیین فشار یا مک
.نشان داده شده است٢-۶-۶این ضریب برای حاالت مختلف در شکل .تعیین گردد٣-۶-۶شماره 

ضریب شکل برای سازه اصلی باربر جانبی ساختمان٣-۶-۶جدول شماره 

ش اند .ضرایب مثبت نمایشگر فشار و ضرائب منفی نمایشگر مک
متر، به جز ساختمانھای کوتاه کـه دارای سـقفھای شــیب دارنـد مانند                    ۶٠در ساختمانھای کوتاھتر از     ٢-٧-۶-۶

٧-۶-۶ساختمان کارخانجات و انبارھا، به جای محاسبۀ اثر باد بر روی سطوح رو به باد و پشت به باد مطابق بند                          

مســاحت تصـویر ایـن     Aبـه جـای    ٢-۶-۶می توان اثر بار را بر روی سطوح رو به باد محاسبه نمود و در رابطــه          ١-

در این حالت ضریب شکل باید بــه شــرح زیر             .سطوح را بر روی صفحه ای که عمود بر جھت باد است منظور کرد                
:در نظر گرفته شود

=Ceمتر١٢در ساختمانھای کوتاھتر از -الف 1/3

=Cqمتر ۶٠و ١٢در ساختمانھای با ارتفاع بین -ب 1/4

=Cqضریب شکل برای اثر باد روی بام در ھر حالت باید برابر با  .منظور شود0.7-

س در طول آن تعییــن گـردد            ٣-٧-۶-۶ بـرای ایــن منظـور     .در بامھای قوسی ضریب شکل باید با توجه به شیب قو
س به صورت یک چند ضلعی در نظر گرفته شده و ضریب شکل برای ھر یک از اضالع با توجـه بــه                                    کافی است قو

س نباید از سه قطعـه                  .تعیین گردد ١-٧-۶-۶شیب آن، بر طبق ضابطه بند         تعداد قطعات چند ضلعی در ھر نیم قو

٠/٢٢/٢۴/٢۵/٢۶/٢٧/٢٨/٢٩/٢٠/٣)ب(نواحی بند 

دیوارھا

+٨/٠رو به باد

-۵/٠پشت به باد

-٧/٠موازی با باد

بام ھا

-٧/٠بام تخت

-٧/٠درجه١۵شیب کمتر از شیب دار رو به باد

-٧/٠و +۴/٠درجه٣٠و ١۵شیب بین 

+۴/٠درجه۴۵و ٣٠شیب بین 

+٨/٠درجه۴۵شیب بیشتر از 

+٧/٠شیب دار پشت به باد

+٧/٠موازی با باد
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.کمتر باشد
در بامھای دندانه ای ضریب شکل باید برای سطوح رو به باد در دھانه اول و برای سطوح پشت به بــاد              ۴-٧-۶-۶

=Cqاین ضریب برای سایر سطوح بایـد برابــر   .تعیین گردد١-٧-۶-۶در دھانه آخر بر طبق ضابطه بند  در نظـر   0.1

این بــار  .محاسبه گردد ٢-۶-۶گرفته شده و بار باد برای این سطوح باید با منظور کردن تصویر افقی آنھا در رابطه               
ش باد در مرکز ثقل سطوح اثر داده شود .باید به صورت یک نیروی رانشی افقی و در جھت وز

سازه ای نگھدارنده آنھاCqضریب شکل، ٨-۶-۶ ش بامھا و عناصر  ، برای دیوارھا، پوش

ش از بــاد را                              ١-٨-۶-۶ دیوارھا و عناصر نگھدارنده آنھا مانند تیرھا، ستونھا و اتصاالت آنھا باید بتوانند فشار یا مکــ
ضریب شکل برای تعیین این آثار باید         .که به طور عمودی بر سطح آنھا اثر می کند، به طور مستقل تحمل نمایند               

.برابر با مقادیر زیر در نظر گرفته شود

=Cqبرای دیوار ساختمان ھا و عناصر نگھدارنده آنھا-الف +1.2, -1.4

=Cqبرای دیوارھا در فضای باز و جان پناه ھا-ب +1.3
.در نظر گرفته شود

ش                                    ٢-٨-۶-۶ ش بامھا و عناصر نگھدارنده آنھا مانند الپه ھا، تیرھا و اتصاالت آنھـا بایـد بتواننــد فشــار یــا مکــ پوش
ضریب شکل برای تعیین    .ناشی از باد را که به طور عمودی بر سطح آنھا اثر می کند، بطور مستقل تحمل نماید             

قطعـه مــورد نظــر بایــد بــرای       .این آثار باید برای دو حالت بارگذاری زیر، به شرح گفتـه شــده در نظــر گرفتـه شـود                       
.حالتی که بیشترین اثر را در آن ایجاد می کند، طراحی شود

ق جـدول           .حالتی که اثر باد بر تمام سطح بارگیر قطعه وارد می شــود          -الف ت بایــد طـب ضـریب شـکل در ایــن حاـل
.تعیین گردد۴-۶-۶شماره 

ش بامھا و اعضای سازه ای نگھدارنده آنھا۴-۶-۶جدول شماره  ضریب شکل برای پوش

ی پیرامونی ھــر یک از             -ب ش تنھا بر قسمتی از سطح بـارگیر قطعـه کــه در نواـح حالتی که اثر باد به صورت مک
.ضریب شکل در این حالت باید برابر با مقادیر زیر در نظر گرفته شود.سطوح بام قرار دارد، اثر داده می شود

درجه٣٠شیب کمتر از -
درجه۴۵درجه و ٣٠شیب بین -

ض                           کوچکـترین بعـد     ١/٠نواحی پیرامونی در چھار سمت کناره ھای بـام، بــرای منظــور طراحــی، نوارھـای بــه عـر
.مراجعه شود٣-۶-۶به شکل .ساختمان در پالن و یا سه متر، ھر کدام کوچکترند، در نظر گرفته می شوند

ضریب شکل برای سازه ھای غیر ساختمانی٩-۶-۶
ضریب شکل برای این سازه ھا بایــد بــا توجـه بـه شـکل               :دودکشھا، مخازن، برجھای با دیوار توپر        ١-٩-۶-۶

:ھندسی آنھا در پالن، به شرح زیر در نظر گرفته شوند

=Cqسازه ھای با پالن مربع یا مستطیل-الف 1.4

ش ضلعی یا ھشت ضلعی-ب =Cqسازه ھایی با پالن ش 1.1

=Cqسازه ھایی با پالن دایره یا بیضی-پ 0.8

=Cqسازه ھای گنبدی شکل-ت 0.6

ت بـاد، در                    بار باد در این سازه ھا باید با منظور کردن مساحت ســطح تصــویر ســازه بـر روی صــفحه عمـود بـر جـھ
.محاسبه شود٢-۶-۶رابطه 

ی آنھـا در             :برج ھا و دکلھای مشبک    ٢-٩-۶-۶ ضریب شکل برای این سازه ھا باید با توجـه بــه شـکل ھندـس

-۴/١درجه ١۵شیب کمتر از 

+٨/٠و -۴/١درجه٣٠و ١۵شیب بین 

+۴/١و -۴/١درجه۴۵و ٣٠شیب بین 

+٢/١و -۴/١درجه۴۵شیب بیشتر از 
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:پالن و میزان نسبی پر بودن سطح آنھا در ھر وجه به شرح زیر در نظر گرفته شود
سازه ھایی با پالن مربع یا مستطیل-الف

Cq= 4.0 e2- 5.9e +4.0
سازه ھایی با پالن مثلث-ب

Cq= 3.4 e2- 4.7e +3.4

نسبت مجموع سطوح اعضای سازه که در یک وجه در مقابل باد قرار می گیرند بـه مســاحت کـل                    eدر این روابط   

.آن وجه است
بار باد در این سازه ھا باید با در نظر گرفتن جھت باد در امتداد عمود بر یکی از وجــوه و بــا منظــور کـردن مجمــوع                                 

-۶-۶مساحتھای سطوح تصویر اعضای سازه که در آن وجه قرار دارند بر روی صفحه عمود بر جھت باد، در رابطه                       
در برجھایی که با قطعات سازه ای لوله ای ســاخته شـده انــد، ضــریب شـکل را می تــوان بـه                      .محاسبه شود ٢

ش داد%٣٣اندازه  .کاھ
ش داده  %٢۵در برجھایی که با کابل مھار می شوند، برای طراحی ناحیه طره ای برج، بار باد باید به اندازه                            افزای

ش بار باد به اندازه                .شود بر روی ھر یک از دھانه ھا و اثـری کــه ایـن               %٢۵به عالوه در این برجھا باید امکان کاھ
ش بر روی نیروھای داخلی سازه در سایر دھانه ھا به وجود می آورد، بررسی شود .کاھ

ضـریب شـکل برای ایـن           :قطعات الحاقی برجھا مانند پلکانھا، لوله ھا، چراغھا و آسانسـورھا                   ٣-٩-۶-۶
سازه ھا باید با توجه به شکل قطعاتی که در ساخت آنھا به کار بـرده شــده اـست بـه شـرح زیـر در نظـر گرفتــه                              

:شود

=Cqمیلیمتر۵٠قطعات لوله ای با قطر کمتر از -الف 1.0

=Cqمیلیمتر۵٠قطعات لوله ای با قطر بیشتر از -ب 0.8

=Cqقطعات تسمه ای با مقاطع زاویه دار مانند نبشی و ناودانی-پ 1.3

ف سـازه بـر روی                                     بار باد در این سازه ھاا باید با منظور کـردن مجمـوع مســاحتھای سـطوح تصــاویر اعضـای مختـل
.محاسبه شود)٢-۶-۶(صفحه عمود بر جھت باد، در رابطه 

ضـریب شـکل برای ایـن سـازه ھــا بایـد بــا              :تابلوھای عالمات و اعالنات و سازه ھای از این نوع          ۴-٩-۶-۶
:توجه به باز یا پر بودن سطح آنھا به شرح زیر در نظر گرفته شود

منظـور  ۵/١سطح کل تابلو است، ضریب شکل باید برابر با               %٢۵در تابلوھایی که سطح باز در آنھا کمتر از           -الف
.شده و برای محاسبه نیروی باد باید فشار باد را بر روی سطح کل تابلو، بدون در نظر گرفتن سطح باز، اثر دارد

منظـور  ٠/٢سطح کل تابلو است، ضریب شکل باید برابر با        %٢۵در تابلوھایی که سطح باز در آنھا بیشتر از -ب
.شده و برای محاسبه نیروی باد باید فشار را بر روی سطح پر تابلو اثر داد

در این تابلوھا چنانچه قطعات بکار برده شده در سازه لوله ای شکل باشند، ضریب شکل را می تــوان به انــدازه                               
ش داد%٣٣ .کاھ

ضوابط عمومی طراحی سازه ھا برای باد١٠-۶-۶
لنگر واژگونی مؤثر بر سـازه          .در طراحی سازه ھا برای باد، کل سازه باید از نظر واژگونی پایدار باشد           ١-١٠-۶-۶

باید نسبت به محور واقع بر فصل مشترک وجه انتھایی شالوده با صفحه زیر آن، در سمت پشت بــه بـاد، تعییــن                   
در محاسبه لنگر مقاوم در مقابـل         .اختیار شود ٧۵/١ضریب اطمینان موجود در مقابل واژگونی نباید کمتر از             .گردد

.واژگونی می توان وزن شالوده و خاک روی آن را نیز به حساب آورد
ش بر روی زمین یابد به وسیله اصـطکاک شـالوده ھـا بـر روی زمیـن،                                    ٢-١٠-۶-۶ مقاومت کل سازه در مقابل ران

مقاومت ایجاد شده توسط خاک مقابل شالوده، و یا ھر مھـار جــانبی دیگـری کـه بــرای ایــن منظـور تعبیـه شــده                            
ش نباید کمتر از .است، تأمین گردد .در نظر گرفته شود۵/١ضریب اطمینان موجود در مقابل ران

سختی جانبی سازه باید به حدی باشد که تغییر مکان جانبی ایجاد شده در ھر تراز سـازه، زیر اثــر                           ٣-١٠-۶-۶
در ساختمانھا، این محدودیت بایـد در           .برابر ارتفاع آن تراز از سطح زمین تجاوز نکنند           ٠٠۵/٠بارھای ناشی از باد،    

.مورد تغییر مکانھای نسبی طبقات و یا بام نیز رعایت گردد
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تعاریف*

P:P-Delta-اثر  Effect
ش ھا و لنگرھای اجزای قاب است که به واسطه عملکرد بارھــای قـائم بر روی سـازه تغییــر                                        اثر ثانوی بر روی بر

.شکل یافته ایجاد می شود
:اتصال خورجینی

نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرھا از دو طرف ستون عبور می نمایند و ھر تیر با دور نبشی از باال و پاییـن                          
.به ستون وصل شده است

ش پایه Base:بر Shear
ش طرح در تراز پایه .مقدار کل نیروی جانبی و یا بر

Essential:بناھای ضروری Facilities
س از وقوع زلزله قابل بھره برداری باقی بمانند .آن دسته از بناھایی است که الزم است پ

ش طبقه Story:بر Shear
.مجموع نیروھای جانبی طراحی در ترازھای باالتر از طبقه مورد نظر

Base:تراز پایه
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ض می شود در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می شود یا به عنــوان تکیـه گــاه سـازه در                 ترازی است که فر
ش دینامیکی محسوب می شود .ارتعا

Story:تغییر مکان نسبی طبقه Drift
.تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن

Diaphragm:دیافراگم
ی نمایــد                             ایـن  .سیستمی افقی و یا تقریبًا افقی است که نیروھـای جـانبی را بـه اجـزای مقـاوم قـائم منتقــل ـم

.سیستیم می تواند مھاربندی ھای افقی را نیز شامل شود
Shear:دیوار برشی Wall

دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروھای جانبی که در صفحه دیوار عمل می کنند، طراحی شده است و                            
.به آن دیافراگم قائم نیز گفته می شود

Liquefaction:روانگرایی
ش شدید مقاومت در زمین ھای تشکیل شـده از خاکھـای ماسـه                                 حالتی از دگرگونی و تغییر مکان ھمراه با کاھ

.ای نامتراکم اشباع می باشد که بر اثر وقوع زلزله رخ می دھد
ی         .برابر جمع سختی جانبی اعضای قائم باربر جانبی است         :سختی طبقه  برای محاسـبۀ ایــن ســختی ھــا ـم

توان تغییر مکان جانبی واحدی را در سقف طبقۀ مورد نظر وارد کرد، در حالتی که کلیۀ طبقات زیرین بدون حرکت                    
.باقی بمانند

Bearing:سیستم دیوارھای باربر Wall System
دیوارھـای بـاربر و یـا       .سیستم سازه ای است که فاقد یک قاب فضایی کامل برای بردن بارھای قائم می باشـد                   

ت در برابـر نیروھـای جـانبی بـا دیوارھـای                 .سیستم ھای مھاربندی عمده بارھای قائم را تحمل می کنند                   مقاوـم
.برشی و یا قابھای مھاربندی شده تأمین می شود

Building:سیستم قاب ساختمانی ساده Frame System
ت                         سیستمی است که در آن بارھای قائم به طور عمده توسط قاب ھای فضایی ساده تحمل می شود و مقاوـم

.در برابر نیروھای جانبی با دیوارھای برشی و یا قابھای مھاربندی شده تامین می شود
Dual:سیستم دوگانه یا ترکیبی System

ی یــا مھاربنـدی ھـا بـرای                                 سیستمی است متشکل از قابھای خمشی ویژه یا متوسط ھمراه با دیوارھـای برـش
ش عمــده بارھــای قــائم بــه وسـیله قابھـا تحمــل شــده و        .مقاومت در برابر نیروھای جانبی      در این سیســتم، بخــ

ی                          ک تحمــل ـم بارھای جانبی با مجموعه دیوارھای برشی و مھاربندھا و قابھا به نسـبت ســختی جـانبی ھــر ـی
.شوند

Horizontal:سیستم مھاربندی افقی Bracing System
.سیستیم خرپایی افقی که عملکردھای ھمانند دیافراگم دارد

Lateral:سیستم باربر جانبی Force Resisting System
.قسمتی از کل سازه است که به منظور تحمل بارھای جانبی تعبیه شده است

Ductility:شکل پذیری
ی چرخـه                          قابلیت جذب و اتالف انرژی و حفظ تاب باربری یک سازه ھنگامی که تحت تأثیر تغییر مکانھای غیر خـط

.ای ناشی از زلزله قرار می گیرد
Story:طبقه

.واقع استI، زیر کف iفاصله بین کفھا، طبقه 

Soft:طبقه نرم Story
درصـد   ٨٠درصد سختی جـانبی طبقـه روی خـود و یـا کمـتر از                  ٧٠طبقه ای است که سختی جانبی آن کمتر از            

.متوسط سختی ھای سه طبقه روی خود است
Weak:طبقه ضعیف Story

.درصد باشد٨٠طبقه ای است که مقاومت جانبی آن نسبت ھب طبقه باالی آن کمتر از 
Braced:قاب مھاربندی شده Frame

ت در برابـر نیروھـای                           سیستمی به شکل خرپای قائم است از نوع ھم محور و یا برون محور که از آن برای مقاوـم
.جانبی استفاده می شود

Concentric:قاب مھاربندی شده ھم محور Braced Frame
.قاب مھاربندی شده ای است که در آن اعضاء عمدتًا تحت اثر بارھای محوری قرار می گیرند

Eccentric:قاب مھاربندی شده برون محور Braced Frame
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س ضوابط ویژه مندرج در آئین نامه                                 نوعی قاب مھاربندی شده فوالدی است که اعضای آن منتقارب نبوده و براسا
.ھای معتبر طراحی شده است

ی Moment:قاب خمش Resisting Frame
.قابی است که در آن رفتار اعضا و اتصاالت عمدتًا خمشی باشد

ی متوسط Intermediate:قاب خمش Moment Resisting Frame
طراحــی )سازه ھای با شکل پذیری متوسط    (آئین نامه بتن ایران     )۴-٢٠(قابی است بتنی که مطابق ضوابط بند       

.شده باشد
ی معمولی Moment:قاب خمش Resisting Frame Ordinary

ص برای رفتار شکل پذیر نمی باشد .قابی است خمشی که دارای جزئیات خا
ی ویژه Special:قاب خمش Moment Resisting Frame

.قابی خمشی که دارای جزئیات خاص برای رفتار شکل پذیر می باشد
Center:مرکز سختی of Rigidity
ی         (برای یک سازه چند طبقه        )صلبیت(مراکز سختی    ض رفتار االستیک خـط عبارتنـد از نقــاطی در ســطوح      )با فر

ک از طبقـات                              ض شوند، چرخشی در ھیـچ ـی طبقات که وقتی برآیند نیروھای جانبی حاصل از زلزله در آن نقاط فر
.سازه اتفاق نمی افتد

Strength:مقاومت
.ظرفیت نھایی یک عضو برای تحمل نیروھای وارده

Story:نسبت تغییر مکان طبقه Drift Ratio
.نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه

عالیم*

Aشتاب مبنای طرح
B ضریب بازتاب ساختمان

BP ضریب بازتاب برای قطعات الحاقی
Cضریب زلزله
D عرض ساختمان
D ش آمدگی ساختمان در ساختمان ھای با مصالح بنایی مطابق شکل ٣، فصل ٣اندازه پی

di ضخامت الیهIخاک

eaj برون مرکزی اتفاقی طبقهj

eij فاصله افقی مرکز سختی طبقهI و مرکز جرم ترازj

Fj نیروی جانبی در ترازj

Fpنیروی جانبی قطعه الحاقی

Fpi نیروی جانبی وارد به دیافراگم در ترازi

Ftنیروی جانبی اضافی در تراز بام

Fv مؤلفه نیروی قائم زلزله

G شتاب ثقل
H ارتفاع کل ساختمان نسبت به تراز پایه

Hm حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از تراز پایه

hi ارتفاع ترازIاز تراز پایه

I ضریب اھمیت ساختمان
L طول ساختمان
l ش آمدگی ساختمان در ساختمان ھای با مصالح بنایی مطابق شکل ٣فصل ٣اندازه پی

Mi لنگر پیچشی در طبقهi
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nتعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به باال
R ضریب رفتار سازه

RV ضریب رفتار عضو برای مؤلفه قائم نیروی زلزله

Sعددی که برحسب نوع زمین و میزان خطر لرزه خیزی تعیین می شود
T زمان تناوب اصلی نوسان سازه در جھت مورد نظر

Ts عددی که برحسب نوع زمین تعیین می شود

To عددی که برحسب نوع زمین تعیین می شود

Vش طرح در تراز پایه کل نیروی جانبی طرح یا بر

Vmin ش طرح در تراز پایه حداقل نیروی جانبی طرح یا بر

میانگین سرعت موج برشی الیه ھای خاک 

Vser ش پایه در زلزله سطح بھره برداری کل نیروی جانبی یا بر

Vsi سرعت موج برشی الیهIخاک

W ش ساختمان وزن قابل ارتعا

Wi ش ساختمان که در تراز .واقع شده استIآن قسمت از وزن قابل ارتعا

Wi وزن دیافراگم و قطعات مرتبط با آن در سطحi

WP شامل قسمتی از سربار(وزن یک طره(

wp شامل قسمتی از سربار(وزن یک عضو یا قطعه الحاقی(

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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بارھای ناشی از زلزله٧-۶

کلیات١-٧-۶
ھدف١-١-٧-۶

ھدف این مقررات، تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان ھا در برابر اثرھای ناشی از زلزله است به طــوری                                

:که با رعایت آن انتظار می رود
با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله ھای شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزلـه ھـای خفـیف و                                     :الف

.متوسط بدون وارد شدن آسیب عمدۀ سازه ای قادر به مقاومت باشد

، در زمان وقوع زلزله ھای خفیف و متوسط، قابلیت بھـره بــرداری خـود                 ٧-١-٧-۶در بند  ٢، گروه   »با اھمیت زیاد  «ساختمانھای  :ب
.، خسارات سازه ای و غیر سازه ای به حداقل برسد٧-١-٧-۶بند ٣را حفظ کنند و در ساختمانھای با اھمیت متوسط، گروه 

، در زمان وقوع زلزله ھای شدید، بدون آسیب عمده سـازه ای،             ٧-١-٧-۶در بند   ١، گروه   »با اھمیت خیلی زیاد  «ساختمانھای  :پ

.قابلیت بھره برداری بدون وقفه خود را حفظ کنند
سـال عمـر    ۵٠نامیده می شود، زلزله ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله ھای بزرگـتر از آن، در                    »زلزله طرح  «زلزله شدید که     

.مفید ساختمان، کمتر از ده درصد باشد

سـال   ۵٠، زلزله ای است که احتمال وقوع آن و یا زلزله ھای بزرگتر از آن، در               »زلزله سطح بھره برداری     «زلزله خفیف و متوسط یا       
.درصد است۵/٩٩عمر مفید ساختمان، بیشتر از 

حدود کاربرد٢-١-٧-۶
.این مقررات برای طرح و اجرای ساختمانھای بتن مسلح، فوالدی، چوبی به کار می رود١-٢-١-٧-۶

:ساختمان ھای زیر مشمول این آئین نامه نیستند٢-٢-٢-٧-۶

سته ای                         -الف ص، مانند سدھا، پلھا، اسکله ھا و سازه ھای دریــایی و نیروگـاه ھــای ھ در طـرح ســاختمانھای      .ساختمانھای خا

.خاص باید ضوابط ویژه ای که در آئین نامه ھای مربوط به ھر یک از آنھا برای مقابله با اثرھای زلزله تعیین می شود، رعایت گردد                        
در مـواردی کـه مطالعـات        .ولی در ھر حال، شتاب مبنای طرح آنھا نباید کمتر از مقدار مندرج در این آئین نامه در نظر گرفتـه شـود                 

خاص لرزه خیزی ساختگاه برای این گونه ساختمان ھا انجام شود، نتیجه آنھا می تواند مالک عمل قرار گـیرد، مشــروط بـر آنکه                                       
، بــدون در نظــر گــرفتن ضـرایب        ٢-١-۴-٢-٧-۶مقادیر طیف طرح ویژه ساختگاه از دو سوم مقادیر طیف طرح اسـتاندارد مطــابق بنـد                              

.، کمتر نباشدRو رفتار Iاھمیت 

.بناھای سنتی که با گل و یا خشت ساخته می شوند-ب

این نوع بناھا به علت ضعف مصالح، مقاومت چندانی در برابر زلزله ندارند و حتی تأمین ایمنی نسبی آنھا در برابر زلزله مســتلزم                          
ت، بایـد                               .تمھیداتی ویژه است    با توجه به اینکه در مناطق کویری و دور دست، فراھم آوردن مصالح مقاوم به سادگی میسر نیـس

ضوابط و دستورالعمل ھای فنی ویژه برای تامین ایمنی نسبی آنھا با به کارگیری عناصر مقاوم چوبی، فلزی، بتنی، یا ترکیبی از                              
.آنھا و یا ھر گونه مصالح دیگر، تدوین و ترویج و به کار بسته شود

ساختمانھای آجری مسلح و ساختمانھای بلوک سیمانی مسلح که در آنھا از مصالح بنایی بــرای تحمـل فشــار و از                       ٣-٢-١-٧-۶

ت                         ش استفاده می شود مشمول ضوابط و مقررات فصل دوم ایــن مقـررات اـس ی ایـن     .میلگردھای فوالدی برای تحمل کش طراـح
شورھای                                  س مقررات معتبر یکی از ک گونه ساختمان ھا تا زمانی که مقررات ویژه ای در مورد آنھا تدوین نگردیده است، باید براسا

ث                      .دیگر باشد  در غیر این صورت، ضوابط کلی و مقررات مربوط بـه ســاختمان ھــای بــا مصـالح بنــایی غـیر مســلح، منـدرج در مبـح

.ھشتم مقررات ملی ساختمان باید در مورد این ساختمان ھا نیز رعایت گردد
مالحظات ژئوتکنیکی ٣-١-٧-۶

به طور کلی باید از احداث ساختمان بر رو و یـا مجــاور گســلھای فعـالی کـه احتمـال بــه وجـود آمــدن شکسـتگی در                ١-٣-١-٧-۶

.سطح زمین، در ھنگام وقوع زلزله وجود دارد، اجتناب شود
در مواردی که در محدوده گسل، احداث ساختمان مورد نظر باشد، باید عالوه بر رعایت ضوابط این آئین نامه، تمھیدات فنی ویــژه                              

.منظور شود
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ی نظـیر                      ٢-٣-١-٧-۶ ست زیــاد، زمیـن            :در زمین ھایی که ممکن است بر اثر زلزله، دچار ناپایداری ھای ژئوتکنیـک ی، نش روانگراـی

س باشد، بررسی امکان ساخت بنا و شرایط الزم برای آن، بـا                            س حسا ش گردد، و یا زمین متشکل از خاک ر ش و یا سنگ ریز لغز
مطالعات ویژه الزامی   »با اھمیت خیلی زیاد و زیاد     «ولی برای احداث ساختمان ھای      .استفاده از مطالعات ویژه، توصیه می گردد       

.است

ش جانبی و                       ٣-٣-١-٧-۶ در زمین ھایی که مستعد روانگرایی می باشند باید احتمال ناپایداری، حرکت نسبی ژئوتکنیکی، گستر
ب                        ش ظرفیت باربری شالوده و یا وقوع نشست ھای زیاد از حد بررسی شود و در صورت نیاز با استفاده از روشھای مناـس یا کاھ

.بھسازی خاک، نسبت به ایمنی شالوده ساختمان، اطمینان حاصل گردد
:زمین ھایی مستعد روانگرایی تشخیص داده می شوند که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند

.سابقه روانرگایی در آنھا مشاھده شده باشد-الف

س کمــتر از          زمین ھایی که از نوع خاک ماسه ای با تراکم کم، اعم از                -ب س دار با مقدار ر درصـد، یــا دارای الی و یـا        ٢٠تمیز، یا ر
.متر باشد١٠شن بوده و تراز سطح آب زیر زمینی در آنھا نسبت به سطح زمین کمتر از حدود 

ش نفوذ اسـتاندارد،                                ٢٠، کمــتر از    ماسه با تراکم کم به ماسه ای اطالق می شود که عدد ضربه استاندارد آن در آزمای
.باشد

برای احداث ساختمان در دامنه، باال یا پایین شیب، ھرگونه خــاکبرداری و یــا خـاک ریــزی بــر روی آن بایــد ھمـراه بـا                                   ۴-٣-١-٧-۶

در صـورت احــداث بنــا در     .تحلیل و بررسی پایداری شیب و در صورت نیاز تمھیدات الزم برای تأمین پایدار سازی کلی شیب باشــد                    
.باال یا روی شیب، ظرفیت باربری پی و پایداری موضعی و کلی شیب باید تأمین گردد

ت شــیب                                     ۵-٣-١-٧-۶ ساخته شـود و در مـواردی که بـه عـل شالوده ھای ساختمان باید حتی المقدور بر روی یک سطح افقی 

.زمین بو یا علل دیگر احداث ھمه آنھا در یک تراز میسر نباشد، باید ھر قسمت از آنھا بر روی یک سطح افقی قرار داده شود
مالحظات معماری۴-١-٧-۶

ش                          ١-۴-١-٧-۶ ش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان ھای مجاور به یکدیگر، ساختمان ھا باید با پـی برای حذف و یا کاھ

ضابطه مربــوط بـه     .بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین ھای مجاور ساخته شوند                       
ض درز انقطاع در بند  .داده شده است٣-۶-١عر

س                     ٢-۴-١-٧-۶ ش آمــدگی و ـپ پالن ساختمان باید تا حد امکان به شکل ســاده و متقـارن در دو امتــداد عمـود بــر ھـم و بــدون پـی

.رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پالن در ارتفاع ساختمان نیز حتی المقدور احتراز شود

.متر حتی المقدور احتراز شود۵/١از احداث طره ھای بزرگتر از ٣-۴-١-٧-۶

.از ایجاد بازشوھای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم ھای کفھا خودداری شود۴-۴-١-٧-۶
از قرار دادن اجزای ساختمانی، تاسیسات و یا چیزھای سنگین بر روی طره ھا و عناصـر الغـر و دھانه ھــای بـزرگ                                       ۴-۵-١-٧-۶

.پرھیز گردد

با به کارگیری مصالح سازه ای با مقاومت زیاد و شکل پذیری مناسب و مصالح غیر سازه ای سـبک، وزن ســاختمان                       ۴-۶-١-٧-۶
.به حداقل رسانده شود

.از ایجاد اختالف سطح در کفھا تا حد امکان خودداری شود٧-۴-١-٧-۶
ش مساحت زیر بنای طبقات در ارتفاع، به طوری که تغییرات قابـل مالحظــه ای ایجـاد شـود، پرھیــز                             ٨-۴-١-٧-۶ ش و افزای از کاھ

.گردد

مالحظات پیکربندی سازه ای۵-١-٧-۶
عناصری که بارھای قائم را تحمل می نمایند در طبقات مختلف تا حد امکان بر روی ھم قرار داده شوند تا انتقال بار                                ١-۵-١-٧-۶

.این عناصر به یکدیگر با واسطه عناصر افقی صورت نگیرد

عناصری که نیروھای افقی ناشی از زلزله را تحمل می کنند به صورتی در نظر گرفته شــوند، کــه انتقــال نیروھــا بــه                    ٢-۵-١-٧-۶
.سمت شالوده به طور مستقیم انجام شوند و عناصری که با ھم کار می کنند در یک صفحه قائم قرار داشته باشند

ش ناشی از این نیروھا در ٣-۵-١-٧-۶ عناصر مقاوم در برابر نیروھای افقی ناشی از زلزله به صورتی در نظر گرفته شوند که پیچ

درصـد   ۵برای این منظور مناسب است فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در طبقه در ھر امتـداد، کمــتر از                 .طبقات به حداقل برسد    
.بُعد ساختمان در آن امتداد گردد

.ساختمان و اجزای آن به نحوی طراحی گردند که شکل پذیری و مقاومت مناسب در آنھا تأمین شده باشد۵-۴-١-٧-۶

در ساختمان ھایی که در آنھا از سیستم قاب خمشی برای بار جانبی استفاده می شود، طراحی به نحوی صورت                           ۵-۵-١-٧-۶
.گیرد که تا حد امکان ستونھا دیرتر از تیرھا دچار خرابی شوند

ت                           ۵-۶-١-٧-۶ اعضای غیر سازه ای، مانند دیوارھای داخلی و نمادھا طوری اجرا شوند کـه تـا حــد امکـان مزاحمــتی بـرای حرـک

ش این اعضاء با سیستم سازه باید در تحلیل سازه                       .اعضای سازه ای در زمان وقوع زلزله ایجاد نکنند         در غیر این صورت، اثر اندرکن
.در نظر گرفته شود

.از ایجاد ستون ھای کوتاه، به خصوص در نورگیرھای زیرزمینھا، حتی االمکان خودداری شود٧-۵-١-٧-۶
.حتی المقدور از به کارگیری سیستم ھای مختلف سازه ای در امتدادھای مختلف در پالن و ارتفاع خودداری شود٨-۵-١-٧-۶

ضوابط کلی۶-١-٧-۶

کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحو مناســبی بـه ھـم پیوســته باشــند تــا در زمـان وقـوع زلزلــه عناصـر مختلــف از                       ١-۶-١-٧-۶
در این مورد، کفھا باید به عناصر قائم باربر، قابھــا و یــا دیوارھـا، به نحـو                         .یکدیگر جدا نشده و ساختمان به طور یکپارچه عمل کند              
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.مناسبی متصل باشند به طوری که بتوانند به صورت یک دیافراگم نیروھای ناشی از زلزله را به عناصر باربر جانبی منتقل کنند

ک از                              ٢-۶-١-٧-۶ ساختمان باید در ھر دو امتداد افقی عمود بر ھم قادر به تحمل نیروھای افقی ناشی از زلزله باشد و در ھــر ـی
.این امتدادھا نیز باید انتقال نیروھای افقی به شالوده به گونه ای مناسب صورت گیرد

ی                        ١-۴-١-٧-۶حداقل عرض درز انقطاع، موضوع بند    ٣-۶-١-٧-۶ ، در ھر طبقه برابر یک صـدم ارتفــاع آن طبقـه از روی تـراز پایـه ـم

باشد، برای تأمین این منظور، فاصله ھر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل بایــد برابــر پنـج ھــزارم ارتفـاع آن طبقـه از روی                              
شت طبقه و بیشــتر، ایـن                     »زیاد«و  »با اھمیت خیلی زیاد    «در ساختمان ھای    .تراز پایه باشد    و یا در سایر ساختمان ھــای بــا ھ

ض در ھر طبقه نباید کمتر از حاصلضرب تغییر مکان جانبی نسبی طرح آن طبقه ضربدر ضریب رفتار                          ھر .، در نظر گرفته شود    Rعر

Rیک از ساختمان ھای مجاور یکدیگر، ملزم به رعایت فاصــله ای معــادل حاصلضــرب       در تغیـیر مکان جـانبی نســبی طـرح آن           5/0

.تعریف شده است٨-٣-٢-٧-۶در بند Rضریب رفتار .ساختمان در ھر طبقه می باشد

ی                                     سانی خـرد ـم فاصله درز انقطاع را می توان با مصالح کم مقاومت که در ھنگام وقوع زلزلـه، بـر اثر برخـورد دو ســاختمان بـه آ

س از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بھسازی باشدشود، به  .نحو مناسبی پر نمود به طوری که پ

گروه بندی ساختمان ھا برحسب اھمیت٧-١-٧-۶
:در این آئین نامه ساختمان ھا از نظر اھمیت به چھار گروه تقسیم می شوند

»با اھمیت خیلی زیاد«ساختمان ھای -١گروه 

ص دارد و وقفه در بھره برداری از                                س از وقوع زلزله اھمیت خا در این گروه، ساختمان ھایی قرار دارند که قابل استفاده بودن آنھا پ
ش تلفات و خسارات می شود، مانند                ش نشانی، مراکز         :آنھا به طور غیر مستقیم موجب افزای بیمارستانھا و درمانگاه ھا، مراکز آت

ت فرودگـاه ھـا، مراکـز مخــابرات، رادیـو و تلویزیـون،                                   و تاسیسات آبرسانی، نیروگاه ھا و تاسیســات بــرق رســانی، برجھــای مراقـب
ی باشــد                                     .تاسیسات انتظامی، مراکز کمک رسانی و بطور کلی تمام ساختمان ھایی که استفاده از آنھا در نجات و امداد مؤثر ـم

ساختمان ھا و تاسیساتی که خرابی آنھا موجب انتشـار گســترده مـواد سـمی و مضـر در کوتــاه مـدت و دراز مــدت بــرای محیــط                                

.زیست می شوند جزو این گروه ساختمان ھا منظور می گردند

»با اھمیت زیاد«ساختمان ھای -٢گروه 

:این گروه شامل سه دسته زیر است

س، مسـاجد، اسـتادیوم ھــا، سـینما و تئاترھــا،                  :ساختمان ھایی که خرابی آنھا موجب تلفات زیاد می شود، ماننــد                 -الف ب مـدار

ش از                            نفر در زیر یــک     ٣٠٠سالن اجتماعات، فروشگاه ھای بزرگ، ترمینالھای مسافری، یا ھر فضای سرپوشیده که محل تجمع بی

.سقف باشد

ی گـردد، ماننـد                  -ب ی ـم مــوزه ھــا، کتابخانه ھـا، و بـه طور کلــی               :ساختمان ھایی که خرابی آنھا سبب از دست رفتن ثروت مـل

ش نگھداری می شود .مراکزی که در آنھا اسناد و مدارک ملی و یا آثار پر ارز

ش ســوزی وسـیع مــی شـود، ماننـد             -پ ت و یـا آـت :ساختمان ھا و تاسیسات صنعتی که خرابی آنھا موجب آلودگی محیـط زیـس

.پاالیشگاه ھا، انبارھای سوخت و مراکز گاز رسانی

»با اھمیت متوسط«ساختمان ھای -٣گروه 

این گروه ساختمان ھا شامل کلیه ساختمان ھای مشمول این آئین نامه، بجز ساختمان ھــای عنــوان شـده در ســه گــروه دیگر                                  

ساختمان ھای مسکونی و اداری و تجاری، ھتلھا، پارکینگ ھای چند طبقـه، انبارھـا، کارگاه ھـا، ســاختمان ھـای                               :است، مانند 

.صنعتی و غیره

»با اھمیت کم«ساختمان ھای -۴گروه 

:این گروه شامل دو دسته زیر است

ساختمان ھایی که خسارت نسبتًا کمی از خرابی آنھا حادث می شود و احتمال بروز تلفات در آنھا بسیار کم است، ماننـد                                -الف

.انبارھای کشاورزی و سالنھای مرغداری

.سال است٢ساختمان ھای موقت که مدت بھره برداری از آنھا کمتر از -ب

گروه بندی ساختمان ھا برحسب شکل٨-١-٧-۶

:ساختمان ھا برحسب شکل به دو گروه منظم و نامنظم به شرح زیر تقسیم می شوند

ساختمان ھای منظم١-٨-١-٧-۶

.ساختمان ھای منظم، به گروھی از ساختمان ھا اطالق می شود که دارای کلیه ویژگی ھای زیر باشند

منظم بودن در پالن١-١-٨-١-٧-۶
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ی سـاختمان، کــه منعمـوًال عناصـر مقاوم در                                     -الف پالن ساختمان دارای شکل متقارن و یا تقریبًا متقارن نسبت به محورھـای اـص

ش آمدگی در پــالن، انـدازه آن در ھـر امتـداد از                 .برابر زلزله، در امتداد آن قرار دارند، باشد       ھمچنین، در صورت وجود فرورفتگی یا پی

.درصد بعد خارجی ساختمان در آن امتداد تجاوز ننماید٢۵

درصـد بعـد ســاختمان در آن       ٢٠در ھر طبقه فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در ھر یک از دو امتداد متعامــد سـاختمان از                       -ب

.امتداد بیشتر نباشد

درصد بیشتر نبـوده و مجمـوع ســطوح بازشــو در          ۵٠تغییرات ناگھانی در سختی دیافراگم ھر طبقه نسبت به طبقات مجاور از               -پ

.درصد سطح کل دیافراگم تجاوز ننماید۵٠آن از 

.در مسیر انتقال نیروی جانبی به زمین، انقطاعی مانند تغییر صفحه اجزای باربر جانبی در طبقات وجود نداشته باشد-ت

ش تصادفی، بیشتر از                           -ث درصد با متوسـط تغییـر         ٢٠در ھر طبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتھای ساختمان، با احتساب پیچ

.مکان نسبی دو انتھای ساختمان در آن طبقه اختالف نداشته باشد

منظم بودن در ارتفاع٢-١-٨-١-٧-۶

توزیع جرم در ارتفاع ساختمان، تقریباً یکنواخت باشد به طــوری کـه جــرم ھیـچ طبقــه ای، بــه اســتثنای بــام و خرپشـته بـام                         -الف

.درصد تغییر نداشته باشد۵٠نسبت به جرم طبقه زیر خود یشتر از 

درصد متوسط سختی سـه   ٨٠درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از   ٧٠سختی جانبی در ھیچ طبقه ای کمتر از -ب

ی شــده و                       .طبقه روی خود نباشد      طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از محدوده عنوان شده در این بند باشد، انعطاف پذیر تلـق

.نامیده می شود»نرم«طبقه ساختمان

ت ھــر طبقـه برابـر بـا مجمـوع            .درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود نباشــد ٨٠مقاومت جانبی ھیچ طبقه ای کمتر از -پ مقاوـم

ش طبقه را در جھت مورد نظر تحمل می نمایند                           طبقه ای کـه مقاوـمت جانبــی         .مقاومت جانبی کلیه اجزای مقاومی است که بر

.نامیده می شود»ضعیف«آن کمتر از حدود عنوان شده در این بند باشد، ضعیف تلقی شده و طبقه 

ساختمان ھای نامنظم٢-٨-١-٧-۶

.باشند١-٨-١ساختمان ھای نامنظم به ساختمان ھایی اطالق می شود که فاقد یک یا چند ویژگی ضوابط بند 

گروه بندی ساختمان ھا برحسب سیستم سازه ای٩-١-٧-۶

:ساختمان ھا برحسب سیستم سازه ای در یکی از گروه ھای زیر طبقه بندی می شوند

سیستم دیوارھای باربر١-٩-١-٧-۶

در این سیستم، دیوارھــای بـاربر و یـا            .نوعی سیستم سازه ای است که فاقد قاب ھای ساختمانی برای باربری قائم می باشد                      

قابھای مھاربندی شده عمدتًا بارھیا قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروھای جانبی نیز به وسیله دیوارھــای بــاربر که بـه                            

.صورت دیوارھای برشی عمل می کنند و یا قابھای مھاربندی شده تأمین می شود

ستم قاب ساختمانی ساده٢-٩-١-٧-۶ سی

ت                      نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارھای قائم عمدتًا توسط قابھای ساختمانی با اتصاالت ســاده تحمـل شــده و مقاوـم

ی         .در برابر نیروھای جانبی توسط دیوارھای برشی یا قابھای مھاربندی شده تأمین می شود                      سیستم قابھای با اتصاالت خرجیـن

.ھمراه با مھاربندی ھای قائم نیز از این گروه اند)یا رکابی(

)۶(بـه یادداشــت زیر جــدوب        .در این سیستم، قابھای مھار بندی شده را میتوان به صورت ھم محور یــا برون محـور بــه کـار بــرد                               

.مراجعه شود

سیستم قاب خمشی٣-٩-١-٧-۶

ی                           نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارھای قائم توسط قابھای ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروھـای جانـب

سازه ھای با قابھای خمشی کامل، و سازه ھای با قابھای خمشی در پیرامون و یـا در                 .می گردد   توسط قابھای خمشی تامین       

.قسمتی از پالن و قابھای با اتصاالت ساده در سایر قسمتھای پالن، از این گروه اند

به یادداشت ھــای     .در این سیستم، قابھای خمشی بتنی و فوالدی را می توان به صورتھای معمولی، متوسط یا ویژه به کار برد                         

.مراجعه شود)۶(زیر جدول 
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سیستم دوگانه یا ترکیبی۴-٩-١-٧-۶

:نوعی سیستم سازه ای است که در آن

.بارھای قائم عمدتاً توسط قابھای ساختمانی تحمل می شوند-الف

مقاومت در برابر بارھای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارھای برشی یا قابھای مھار بنـدی شــده ھمــراه بـا مجموعــه ای از                               -ب

ش آن دو، در تمــام                     .قابھای خمشی صورت می گیرد     سھم برشگیری ھر یک از دو مجموعه با توجه بـه سـختی جــانبی و انــدرکن

.طبقات تعیین می شود

و ٢-٩-١-٧-۶در این سیستم، قابھای مھار بندی شده و قابھای خمشی را می توان به صورتھایی که در سیستم ھای بنـدھای                             

.عنوان شده، به کار برد و دیوارھایبرشی بتن مسلح را نیز به صورت متوسط یا ویژه به کار گرفت٣-٩-١-٧-۶

.درصد نیروی جانبی وارد به ساختمان را تحمل کنند٢۵قابھای خمشی مستقًال قادرند حداقل -پ

متر، به جای توزیع بار به نسبت سختی عناصر باربر            ٣٠در ساختمان ھای کوتاھتر از ھشت طبقه و یا با ارتفاع کمتر از              :١تبصره 

٣٠درصد بار جانبی و مجموعه قابھای خمشی را برای       ١٠٠جانبی، می توان دیوارھای برشی یا قابھای مھاربندی شده را برای           

.درصد بار جانبی طراحی کرد

به کارگیری قابھای خمشی بتنی و فوالدی معمولی برای باربری جانبی در این سیستم مجاز نمــی باشـد و در صــورت                             :٢تبصره 

.محسوب خواھد شد٢-٩-١-٧-۶استفاده از این نوع قاب، سیستم از نوع قاب ساختمانی ساده 

در صــورتی کــه سیســتمی الــزام ردیــف پ را بــرآورده نکنــد، سیســتم دوگانــه محســوب نشــده و جــزو سیســتم قــاب                   :٣تبصــره  

.، منظور می گردد٢-٩-١-٧-۶ساختمانی ساده مطابق بند 

ستمھای سازه ای۵-٩-١-٧-۶ سایر سی

ویژگی ھای  .متفاوت باشد ۴-٩-١-٧-۶تا  ١-٩-١-٧-۶نوعی سیستم سازه ای است که با سیستمھای معرفی شده در بندھای                    

.این سیستم ھا از نظر باربری قائم و جانبی باید بر مبنای آئین نامه ھا و تحقیقات فنی و یا آزمایشھای معتبر تعیین شود

محاسبه ساختمان ھا در برابر نیروی زلزله٢-٧-۶

مالحظات کلی١-٢-٢-٧-۶

کلیه ساختمان ھای موضوع این مقررات بجز آن دسته از ساختمان ھای با مصـالح بنـایی کــه مقــررات منـدرج در                               ١-١-٢-٢-٧-۶

.مبحث ھشتم، در آنھا رعایت شده باشد باید طبق ضوابط مندرج در این فصل محاسبه گردند

ک کــه                           ٢-١-٢-٢-٧-۶ محاسبه ساختمان در برابر نیروھای زلزله و باد به تفکیک انجام می شــود و در ھـر عضـو ســازه، اثـر ھــر ـی

سازه در کلیــه اعضـا                 .بیشتر باشد، مالک عمل قرار می گیرد   ولی رعایت ضوابط ویژه طراحی برای زلزلــه، مطــابق نیـاز سیســتم 

.الزامی است

بجز مؤلفه ھای افقی نیروی زلزله، که برای محاسبه ساختمان در نظر گرفته می شـود، اثــر مؤلفـه قـائم نـیروی                                       ٣-١-٢-٢-٧-۶

.ذکر شده است باید منظور گردد١٢-٣-٢-٧-۶زلزله نیز در مواردی که در بند 

به طور کلی محاسبه در ھـر یــک           .ساختمان باید در دو امتداد عمود بر ھم در برابر نیروھای جانبی محاسبه شود                ۴-١-٢-٢-٧-۶

:از این دو امتداد جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می شود

ساختمان ھای نامنظم در پالن-الف

در موارد الف و ب امتداد اعمال نیروی          .کلیه ستون ھایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند               -ب

برای منظور نمودن بیشـترین اثـر زلزلـه،            .زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد می کند، انتخاب شود                        

ی      .درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد               ٣٠می توان صد در صد نیروی زلزله ھر امتداد را با                    در طراحی اجــزاء بحراـن

.ترین حالت ممکن از نظر عالئم نیروھای داخلی حاصل از زلزله باید ملحوظ گردند

درصـد بـار محـوری مجــاز       ٢٠چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله، در ستون در ھر یک از دو امتداد مـورد نظــر کمــتر از                    :١تبصره 

.ستون باشد، به کارگیری ترکیب فوق در آن ستون ضرورتی ندارد

منظــور کــردن بـرون مرکــزی        .در مواردی که ترکیب صد در صد نیروی زلزلــه در امتـداد عمــود بــر آن در نظــر گرفتــه شـود                       :٢تبصره 
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.درصد اعمال می شود، الزامی نیست٣٠، برای نیروی زلزله ای که در امتداد مربوط به ١٠-٣-٢اتفاقی، موضوع بند 

ت در                      ۵-١-٢-٢-٧-۶ نیروی زلزله در ھر یک از امتدادھای ساختمان باید در ھر دو جھت این امتداد، یعنی به صورت رفــت و برگـش

.نظر گرفته شود

مدل ریاضی که برای تحلیل سازه در نظر گرفته می شود باید تا حد امکان نمایانگر وضعیت سازه بــه لحــاظ توزیــع                            ۶-١-٢-٢-٧-۶

در این مدل باید عالوه بر کلیه اجزای مقاوم جانبی، اجزایی که مقاومت و سختی آنھا تــأثیر قابـل مالحظـه                              .جرم و سختی باشد    
در این ارتباط، در سازه ھای بتن مسلح رعایت اثر ترک خوردگی اجزا در ختی آنھـا                       .ای در توزیع نیروھا دارند، در نظر گرفته شوند           

شکل ھـای در              ۶-۵-٢اثر ترک خوردگی در این سازه ھا را میتوان مطابق بند        .الزامی است برای تعیین نیروھــای داخلــی و تغیــیر 

.تحلیل سازه منظور کرد
نیروی جانبی ناشی از زلزله ٢-٢-٢-٧-۶

ش                     ١-٢-٢-٢-٧-۶ ی تـوان بـا اســتفاده از رو و یــا »تحلیـل اسـتاتیکی معـادل     «نیروی جانبی زلزله مؤثـر بــر سـازه ســاختمان را ـم

-٧-۶آنھا در بندھای زیر و جزئیات ھر یک از روشھا در بندھای              موارد کاربرد ھر یک از      .محاسبه کرد  »تحلیل دینامیکی    «روشھای 
س                          .توضیح داده شده است     ۴-٢-٢-٧-۶و  ٣-٢-٢ ی تـوان براسـا نیروی جانبی زلزله مؤثر بر اجــزای غـیر سـازه ای سـاختمان را ـم

.محاسبه کرد٨-٢ضوابط بند 

ش تحلیل استاتیکی معادل را تنھا در موارد زیر می توان به کار برد٢-٢-٢-٢-٧-۶ :رو
متر از تراز پایه۵٠ساختمان ھای منظم با ارتفاع کمتر از -الف

متر از تراز پایه١٨طبقه و یا با ارتفاع کمتر از ۵ساختمان ھای نامنظم تا -ب

ساختمان ھایی که در آنھا سختی جانبی قسمت فوقانی به طور قابل مالحظه ای کمتر از سختی جانبی قســمت تحتانــی                                -پ
:است به شرط آن که

.ھر یک از دو قسمت سازه به تنھایی منظم باشد-١

.سختی متوسط طبقات تحتانی حداقل ده برابر سختی متوسط طبقات فوقانی باشد-٢
ض اینکه، ایــن قســمت جــدا در               ١/١زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه بیشتر از             -٣ برابر زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی، با فر

ض شود، نباشد .نظر گرفته شده و پای آن گیردار فر

روشھای تحلیل دینامیکی را در مـورد کلیـه ســاختمان ھـا مــی تــوان بـه کـار بردف ولــی بـه کــارگیری آنھــا بـرای                                     ٣-٢-٢-٢-٧-۶
.نمی شوند، الزامی است٢-٢-٢ساختمان ھایی که مشمول بند 

ش تحلیل استاتیکی معادل٣-٢-٢-٧-۶ رو
ش نیروی جانبی زلزله بر طبق ضوابط این بند تعیین می گردد و به صورت استاتیکی رفت و برگشتی، بـه ســازه اعمــال                                 در این رو

.می شود

Vنیروی برشی پایه، ١-٣-٢-٢-٧-۶
حداقل نیروی برشی پایه یا مجموع نیروھای جانبی زلزله در ھر یک از امتــدادھای ســاختمان بـا اســتفاده از رابطــه زیــر محاسـبه                      

:می گردد

V=CW

:در این رابطه

V: تعریف شده است٢-٣-٢نیروی برشی در تراز پایه، این تراز در بند.

W:                             ١(وزن کل ساختمان شامل تمام بار مرده و وزن تتاسیسات ثابــت بــه اضــافه درصـدی از بـار زنــده و بـار بــرف کـه در جـدول(

.مشخص شده است

C:ضریب زلزله که از رابطه زیر به دست می آید:

:که در آن

A: شتاب زلزله به شاب ثقل (نسبت شتاب مبنای طرحg(

B:ضریب بازتاب ساختمان که با استفاده از طیف بازتاب طره به دست می آید.

I: ضریب اھمیت ساختمان

R: ضریب رفتار ساختمان

.تعیین می شوند٨-٣-٢-٢-٧-۶تا ٣-٣-٢-٢-٧-۶مقادیر ضرایب فوق، طبق ضوابط بندھای 

Vmin=0.1 AIW
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شارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله١جدول  درصد میزان م

در صورتی که احتمال ماندگرا شدن برف بر روی این بام ھا زیاد باشد، درصد مشـارکت، ماننـد بامھـای مســطح در نظـر گرفتـه                                              *

.شود

تراز پایه٢-٣-٢-٢-٧-۶

تراز پایه، بنا به تعریف، به ترازی در ساختمان اطالق می شود که در ھنگام وقوع زلزله، از آن تراز به پــایین حرکـتی در سـاختمان                              

ی شـود، ولــی در مـواردی کــه در                           .نسبت به زمین مشاھده نشود      این تراز معموًال در تراز سطح فوقانی شالوده در نظر گرفتــه ـم

قسمت اعظم محیط زیر زمین، دیوارھای حایل بتـن مســلح وجــود دارد و ایــن دیوارھـا بـا سـازه ســاختمان یکپارچــه ســاخته مــی                           

مشـروط بـر آن       .شوند، تراز پایه در تراز نزدیک ترین کف ساختمان به زمین کوبیده شده اطراف ساختمان در نظر گرفته می شــود                           

.که دیوارھای حایل تا زیر این کف ادامه داده شده باشد

Aنسبت شتاب مبنای طرح، ٣-٣-٢-٢-٧-۶

شرح جـدول                        س میزان خطر لرزه خیزی آنھا، بـه  ی شـود      )٢(نسبت شتاب مبنای طرح در مناطق مختلف کشور، براسا .تعییـن ـم

ص شده است)١(مناطق چھارگانه عنوان شده در این جدول در پیوست  .مشخ

سبت شتاب مبنای طرح در مناطق با لرزه خیزی مختلف٢جدول  ن

Bضریب بازتاب ساختمان، ۴-٣-٢-٢-٧-۶

این ضریب با استفاده از روابــط زیــر و یــا از روی شــکل           .ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین است           

:تعیین می شود)ب-١الف و -١(ھای 

درصد میزان بار زندهمحل بار زنده

-----و بیشتر%٢٠بامھای شیبدار با شیب 

٢٠%٢٠بامھای مسطح یا با شیب کمتر از 

٢٠ساختمانھای مسکونی، اداری، ھتل ھا و پارکینگ ھا

س، فروشگاھھا و ساختمانھای محل اجتماع یا ازدحام ۴٠بیمارستانھا، مدار

۶٠انبارھا و کتابخانه ھا

١٠٠مخازن آب و یا سایر مایعات و سیلوھا

نسبت شتاب مبنای طرحتوصیفمنطقه

%٣۵پھنه با خطر نسبی خیلی زیاد١

%٣٠پھنه با خطر نسبی زیاد٢

%٢۵پھنه با خطر نسبی متوسط٣

%٢٠پھنه با خطر نسبی کم۴
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:در این روابط

T:تعیین می شود۶-٣-٢این زمان طبق بند .زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان به ثانیه است.

T0 ، Ts وS:٣(مقادیر این پارامترھا در جدول .پارامترھایی ھستند که به نوع زمین و میزان خطر لزره خیزی منطقه وابسته اند(

ص شده اند۵-٣-٢و انواع زمینھا در بند  .مشخ

)٣-٢(پارامترھای مربوط به روابط ٣جدول 

طبقه بندی نوع زمین۵-٣-٢-٢-٧-۶

:می گردندطبقه بندی)۴(زمین ساختگاه ھا از نظر نوع سنگ و خاک به شرح جدول 

طبقه بندی نوع زمین۴جدول 

سبی زیاد و خیلی زیادخطر نسبی کم و متوسطT0Tsنوع زمین خطر ن

SS

I١/٠۴/٠۵/١۵/١

II١/٠۵/٠۵/١۵/١

III١۵/٠٧/٠٧۵/١٧۵/١

IV١۵/٠٠/١٢۵/٢٧۵/١

نوع 

زمین

شکل ساختگاه حدود تقریبی مواد مت

)متر بر ثانیه(

Iسنگھای رسوبی سـخت و       )دارای بافت درشت و ریزدانه        (سنگھای آذرین     -الف ،

Page 8 of بارھای ناشی از زلزلھ21

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\7-6.html



ف و سـرعت                       ٣٠، سرعت موج برشی متوسط در فاصله           متری در عمق زمین است که با توجه به ضـخامت الیـه ھـای مختـل
.و یا رابطه معتبر دیگر محاسبه کرد)۴-٢(این سرعت را می توان از رابطه .موج برشی در آنھا تعیین می گردد

)٢-۴(

٣٠این رابطه را برای تمـام الیــه ھــا تــا فاصــله         .به ترتیب ضخامت الیه و سرعت موج برشی در آن است           Vsiو diدر این رابطه،  

.می توان به کار بردمتر عمق از سطح زمین

ش                                   ص نوع خاک با مشاھدات و شواھد توصیفی این جدول امکان پذیر نباشد، الزم است با انجام دادن آزمایــ در مواردی که تشخی

ی معتـبر و پارامترھــای فیزیکــی و                           Vsiھای آزمایشگاھی و یا صحرایی،       مستقیمًا اندازه گیری شده و یا با استفاده از روابــط تجرـب

.صورت می پذیردطبقه بندی نوع خاک با توجه به مقدار .مکانیکی خاک محاسبه گردد
بایــد نوع زمیـنی کــه ضـریب بازتاب               )۴(در صورت وجود تردید در انطباق محل ساختگاه با مشخصات زمین ھای مندرج در جــدول                         

.بزرگتری به دست می دھد، انتخاب شود

Tزمان تناوب اصلی نوسان، ۶-٣-٢-٢-٧-۶
.زمان تناوب اصلی نوسان بسته به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه با استفاده از روابط تجربی زیر تعیین می گردد

برای ساختمان ھای با سیستم قاب خمشی-الف

:چنانچه جداگرھای میانقابی مانعی برای حرکت قابھا ایجاد ننمایند-١
در قابھای فوالدی-

T= 0.08 H3/4

در قابھای بتن مسلح-

T=0.07 H3/4

:چنانچه جداگرھای میانقابی مانعی برای حرکت قابھا ایجاد نمایند-٢

.درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته می شود٨٠برابر با Tمقدار 

برای ساختمان ھای با سایر سیستم ھا، در تمام موارد وجود یا عدم وجود جداگرھای میانقابی، -ب

T= 0.05 H3/4

س ھــا (بســیار مقــاوم و ســنگھای دگرگونــی تــوده ای    ســنگھای متبلــور  -گنــای

طبقات کنگلومرایی)سیلیکاته

س بسیار سخت    (خاکھای سخت -ب با ضخامت کمتر از     )شن و ماسه متراکم، ر

متر از روی بستر سنگی٣٠

٧۵٠بیشتر از 

IIسوبی دگرگونی                 )مانند توف  (سنگھای آذرین سست      -الف ، سنگھای سســت ر

ی           ب     (متورق و به طور کلی سنگھایی که بــر اثــر ھوازدـگ سســت )تجزیــه و تخرـی

.شده اند

س بسیار سخت       (خاکھای سخت   -ب با ضخامت بیشــتر   )شن و ماسه متراکم، ر

متر٣٠از 

IIIسنگھای متالشی شده بر اثر ھوازدگی-الف

خاکھای با تراکم متوسط، طبقات شن و ماسه با پیوند متوسط بیـن دانــه ای                      -ب

س با سختی متوسط و ر

IVنھشته ھای نرم با رطوبت زیاد بر اثر باال بودن سطح آب زیرزمینی-الف

شامل حـداقل            -ب س خمــیری     ۶ھرگونه پروفیل خاک که  س بـا انــدی مــتر خــاک ر

باشد۴٠و درصد رطوبت بیشتر از ٢٠بیشتر از 

١٧۵کمتر از 
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، ارتفاع ساختمان بر حسب متر، از تراز پایه است و در محاسبه، ارتفاع خرپشته، در صورتی کـه وزن آن بیشــتر                           Hدر روابط فوق،     

.درصد وزن بام باشد، نیز باید منظور گردد٢۵از 

را بـا اسـتفاده از روشـھای           Tبه جای استفاده از روابط تجربی یاد شده می توان زمان تناوب اصلی نوسان ســاختمان                       :١تبصره 

برابر زمان تناوب به دست آمده از رابطه تجربی بیشتر اختیار              ٢۵/١محاسبه نمود، ولی مقدار آن نباید از          )٨-٢(تحلیلی و یا رابطه    

.شود

Fi به ترتیب نیروی جانبی وارد به طبقه و تغییر مکان ناشی از آن است               و.Fi       س توزیع تقریبی رابطـه )٩-٢(را می توان براسا

.شتاب ثقل زمین استgو ٩-٣-٢وزن طبقه، مطابق تعریف بند Wi.و یا ھر توزیع منطقی دیگر اختیار کرد

در محاسبه زمان تناوب اصلی سازه ھای بتنی، به منظور در نظر گرفتن سختی مؤثر بــر اثـر تـرک خوردگــی بتــن، الزم                           :٢تبصره 

Igاست ممان اینرسی مقاطع قطعات برای تیرھا  ممان اینرسی مقطع کل عضو Ig.منظور شودIgو برای ستونھا و دیوارھا 5/0

.برای مقاطع ترک خورده است۶-۵-٢برابر مقادری مندرج در بند ۵/١این مقادیر .بدون در نظر گرفتن فوالد است

Iضریب اھمیت ساختمان، ٧-٣-٢-٢-٧-۶
:تعیین می گردد)۵(، مطابق جدول ٧-١ضریب اھمیت ساختمان با توجه به گروه طبقه بندی آنھا، به شرح بند 

ضریب اھمیت ساختمان۵جدول 

Rضریب رفتار ساختمان، ٨-٣-٢-٢-٧-۶

ضریب رفتار ساختمان در بر گیرنده آثار عواملی از قبیل شکل پذیری، درجه نـامعینی و اضافه مقاومــت موجـود                                ١-٨-٣-٢-٢-٧-۶
-٩-٨-٣-٢-٧-۶و  ٨-٨-٣-٢-٧-۶این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان، که در آن محــدودیت ھـای بنـد                    .در سازه است  

ش ھای مجاز طراحی می             .تعیین می گردد  )۶(رعایت شده باشد، طبق جدول        ش تن مقادیر این جدول برای سازه ھایی که با رو

ش ھای حدی یا مقاومت طراحی می شوند مقادیر نیروھـای حاصل از ایــن                            .شوند، تنظیم شده است     برای سازه ھایی که با رو
ش داده شوند ش افزای .جدول باید مطابق الزامات آن رو

ی تـوان    Rاستفاده می شود، ضریب رفتـار        )۶(در مواردی که در ساختمان از سیستم ھای سازه ای عنوان نشده در جدول          را ـم

.از آئین نامه ھای معتبر به دست آورد

ت        )۶(در جــدول Hmساخت ساختمان ھای با ارتفــاع بیشـتر از حــدود           ٢-٨-٣-٢-٧-۶ بـرای    .در کلیـه منــاطق کشـور مجـاز نیـس

ص نظیر برج ھای مخابراتی، یادمان ھا و غیره که در آنھا ارتفـاعی بیشـتر از ایــن حــدود مــد نظــر باشــد، تأییـد                                   ساختمان ھای خا

.کمیته فنی این آئین نامه الزامی است

ی         »خیلی زیاد  «در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد برای ساختمان ھای با اھمیت                 ٣-٨-٣-٢-٢-٧-۶ فقط باید از سیستیم ھاـی

.دارند انتخاب شود»ویژه«که عنوان

ستم قــاب خمشــی ویــژه و یـا            ۵٠طبقــه و یـا بلنـدتر از       ١۵در ساختمان ھای با بیشتر از      ۴-٨-٣-٢-٢-٧-۶ مــتر، اسـتفاده از سی

در این ساختمان ھا نمی توان بـرای مقابلـه بـا تمـام نــیروی جـانبی زلزلــه منحصـرًا بــه دیوارھــای                            .سیستم دوگانه الزامی است    

س و یا قابھای مھاربندی شده اکتفا نمود .برشی
استفاده از دال تخت یا قارچی و ستون به عنوان سیستم قاب خمشیی منحصرًا در ساختمان ھای سه طبقه                         ۵-٨-٣-٢-٢-٧-۶

در صورت تجاوز از این حد، تنھا در صورتی استفاده از این سیستم سازه مجاز است کــه                           .می باشد  متر مجاز   ١٠و یا کوتاھتر از      

.مقابله با نیروی جانبی زلزله توسط دیوارھای برشی و یا قاب ھای مھاربندی شده تأمین گردد
ش سقفھا استفاده می گــردد و                         ۶-٨-٣-٢-٢-٧-۶ در ساختمان ھای بتن مسلح، که در آنھا از سیستم تیرچه و بلوک برای پوش

ضریب اھمیتطبقه بندی ساختمان

١۴/١گروه 

٢٢/١گروه 

٣٠/١گروه 

۴٨/٠گروه 
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سانتیمتر باشد، سیستم سـقف      ٣٠ارتفاع تیرھا برابر ضخامت سقف در نظر گرفته می شود، در صورتی که ارتفاع تیرھا کمتر از                        

.می شود۵-٨-٣-٢به منزله دال تخت محسوب شده و ساختمان مشمول بند 
قابھای فوالدی با اتصاالبت خرجینی متداول، با حفــظ ضـوابط فـنی، ھماننــد سیسـتم قـاب سـاختمانی ســاده                              ٧-٨-٣-٢-٢-٧-۶

.محسوب می شوند

ستم ھا در پالن٨-٨-٣-٢-٢-٧-۶ ترکیب سی
در ساختمان ھایی که از دو سیستم سازه ای مختلف برای تحمل بار جانی، در دو امتداد در پالن استفاده شده باشد، برای ھـر                          

.سیستم باید ضریب رفتار مربوط به آن سیستم در نظر گرفته شود
تنھا در مواردی که در یک امتداد از سیستم دیوارھای باربر استفاده شده باشد، مقدار ضریب رفتار در امتداد دیگر نبایـد بیشــتر از                                   

.مقدار آن در امتداد سیستم دیوارھای باربر اختیار گردد

ستم ھا در ارتفاع٩-٨-٣-٢-٢-٧-۶ ترکیب سی
ف بـرای تحمــل بـار جــانبی در یــک امتـداد در                   ٨-۵-١در ساختمان ھایی که، علی رغم توصیه بند          ، از دو سیستم سازه ای منختـل

ارتفاع ساختمان استفاده شده باشد، ضریب رفتار برای سیستم قسمت تحتانی نباید بیشتر از مقدار آن برای سیستم قسمت                                 

ش        در این موارد برای تعیین     .فوقانی اختیار شود     ص کــه سـازه مشـمول            )١(نیروی جانبی زلزله می توان رو زیر و در حجالت زخــا
ش -٢-٢-٢-٢-٧-۶ضواطبط بنند  :زیر را به کار برد)٢(یا )١(پ می شود یکی از دو رو

ش، مقداری نیروی زلزله برای کل سازه با منظور کردن مقدار ضریب رفتار کوچکتر، در امتداد مورد نظر، محاسبه مــی                             )١ در این رو

، با منظور کردن ارتفاع کل سازه، باید رعایت شـود و در آن               ۶-٣-٢-٢-٧-۶برای تعیین زمان تناوب اصلی کل سازه ضابطه بند                .گردد
.از رابطه تجربی ای که کمترین مقدار زمان تناوب اصلی رابرای دو سیستم به کار برده شده به دست می دھد، استفاده گردد

:در این روش، نیروھای جانبی در دو مرحله به شرح زیر محاسبه می گردند)٢

سازه انعطاف پذیر قسمت فوقانی به طور مجزا و با تکیه گاه ھای صلب در نظــر گرفتــه شــده و نـیروی جــانبی آن بــا منظور                         -الف
.کردن ضریب رفتار مربوط به این قسمت محاسبه می گردد

سازه صلب قسمت تحتانی به طور مجزا در نظر گرفته شده و نیروھای جانبی آن با منظور کردن مقدار ضریبی رفتار مربوط به                            -ب
س العمل ناشی از تحلیل قسـمت فوقـانی که در نســبت ضــریب رفتـار                         .این سازه محاسبه می گردد     بر این نیروھا، نیروھای عک

.قسمت فوقانی به ضریب رفتار قسمت تحتانی ضرب شده اند، افزوده می شوند

Hm، ھمراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان Rمقادیر ضریب رفتار ساختمان، ۶جدول 

ستم مقاوم در برابر نیروھای جانبیسیستم سازه RHmسی

)متر(

دیوارھای برشی بتن مسلح ویژه-١سیستم دیوارھای باربر-الف

دیوارھای برشی بتن مسلح متوسط-٢

دیوارھای برشی بتن مسلح معمولی-٣

دیوارھای برشی با مصالح بنایی مسلح-۴

٧

۶

۵

۴

۵٠

۵٠

٣٠

١۵

سیســتم قــاب ســاختمانی     -ب

ساده

دیوارھای برشی بتن مسلح ویژه-١

دیوارھای برشی بتن مسلح متوسط-٢

دیوارھای برشی بتن مسلح معمولی-٣

دیوارھای برشی با مصالح بنایی مسلح-۴

]۵[مھاربندی برون محور فوالدی -۵

]١[مھاربندی ھم محور فوالدی -۶

٨

٧

۵

۴

٧

۶

۵٠

۵٠

٣٠

١۵

۵٠

۵٠

]٢[قاب خمشی بتن مسلح ویژه -١سیستم قاب خمشی-پ

]٢[قاب خمشی بتن مسلح متوسط -٢

]٣[و ]٢[قاب خمشی بتن مسلح معمولی -٣

]١[قاب خمشی فوالدی ویژه -۴

]۵[قاب خمشی فوالدی متوسط -۵

]۴[و ]٣[قاب خمشی فوالدی معمولی -۶

١٠

٧

۴

١٠

٧

۵

١۵٠

۵٠

-

١۵٠

۵٠

-

+فوالدی یا بتنی(قاب خمشی ویژه -١سیستم دوگانه یا ترکیبی-ت دیوارھای برشی بتن مسلح ویژه )

دیوارھای برشی بتن مسلح متوسط+قاب خمشی بتنی متوسط-٢

١١

٨

٢٠٠

٧٠
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یادداشت ھا

.مراجعه شود)٢(برای تعریف ضوابط مربوط به ساختمان ھای فوالدی به پیوست ]١[
قابھای خمشی بتن مسلح معمولی، متوسط و ویژه به ترتیب ھمان قابھای خمشی با شکل پذیری کم، متوســط و زیــاد در                             ]٢[

گ ھـا از یکــدیگر در ناحیــه                  »آبا«آئین نامه بتن ایران       سـتونھا، نبایـد      Loاند، با این تفاوت که در قابھای خمشی متوسط فاصــله تـن

.سانتیمتر در نظر گرفته شود١۵بیشتر از 
در تمام منـاطق لـرزه خـیزی و بـرای سـاختمان            »با اھمیت خیلی زیاد و زیاد    «استفاده از این سیستیم برای ساختمان ھای        ]٣[

بـا   «ارتفاع حــداکثر ایــن سیسـتم بـرای سـاختمان ھــای      .مجاز نمی باشد   ٢و ١در مناطق لرزه خیزی      »با اھمیت متوسط  «ھای 

.متر محدود می گردد١۵به ۴و٣در مناطق لرزه خیزی »اھمیت متوسط
متر مجاز    ١٨در تمام مناطق تا ارتفاع       »با اھمیت متوسط و کم   «برای ساختمان ھای یک طبقه و یا ساختمان ھای صنعتی،            ]۴[

.است

.آورده خواھد شد)٢(تعاریف ضوابط مربوط به این سیستم ھا در چاپ آینده پیوست ]۵[
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ٩-٣-٢-٢-٧-۶

:محاسبه شده است، مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می گردد١-٣-٢-٢-٧-۶، که طبق بند Vنیروی برشی پایه 

:در این رابطه

Fi: نیروی جانبی در تراز طبقهi

Wi: وزن طبقهI   و نصف وزن دیوارھا و ستونھایی که در بــاال و پاییــن     )١(شامل وزن سقف و قسمتی از سربار آن مطابق جدول

.سقف قرار گرفته اند

hi: ارتفاع ترازi ارتفاع سقف طبقه ،iاز تراز پایه ،

n:تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به باال

Ft: نیروی جانبی اضافی در تراز سقف طبقهnکه به وسیله رابطه زیر تعیین می شود:

Ft= 0.07 TV

Vنباید بیشتر از Ftنیروی ی تــوان آن را برابـر بـا صــفر               ٧/٠برابر یا کوچکـتر از     Tدر نظر گرفته شود و چنانچه 25/0 ثانیـه باشــد، ـم

.اختیار نمود

در تراز بام اعمال خواھد شــد و      Ftنیروی  .درصد وزن بام باشد   ٢۵در صورتی که ساختمان دارای خرپشته با وزن کمتر از            :تبصره

.در تراز سقف خرپشته اثر داده می شودFtدر غیر این صورت، نیروی 

توزیع نیروی برشی زلزله در پالن ساختمان ١٠-٣-٢-٢-٧-۶
س توزیع نیروھا در بند              ١-١٠-٣-٢-٢-٧-۶ ، در طبقات ساختمان ایجاد مــی شـود بـه ھمــراه               ٩-٣-٢نیروی برشی زلزله، که براسا

ش ایجاد شده به علت برون از مرکز بودن این نیروھا در طبقات، باید طبق بند                               ، در ھر طبقه     ٢-١٠-٣-٢نیروی برشی ناشی از پیچ

در صورت صلب نبودن کف طبقـات،       .بین عناصر مختلف سیستم مقاوم در برابر نیروھای جانبی به تناسب سختی آنھا توزیع گردد                     
ش ھا باید اثر تغییر شکل ھای ایجاد شده در کفھا نیز منظور گردد .در توزیع این بر

:، بر اثر نیروھای جانبی زلزله، از رابطه زیر به دست می آیدiلنگر پیچشی ایجاد شده در طبقه ٢-١٠-٣-٢-٢-٧-۶

دیوارھای برشی بتن مسلح متوسط+قاب خمشی فوالدی متوسط-٣

مھاربندی برون محور فوالدی+قاب خمشی فوالدی ویژه-۴

مھاربندی ھم محور فوالدی+قاب خمشی فوالدی ویژه-۵

مھاربندی برون محور فوالدی+قاب خمشی فوالدی متوسط-۶

مھاربندی ھم محور فوالدی+قاب خمشی فوالدی متوسط-٧

٨

١٠

٩

٧

٧

٧٠

١۵٠

١۵٠

٧٠

٧٠
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:در این رابطه

eij: برون مرکزی نیروی جانبی طبقهj نسبت به مرکز سختی طبقهi فاصله افقی مرکز جرم طبقه ،j و مرکز سختی طبقهi.

eaj: برون مرکزی اتفاقی طبقهj محاسبه می شود٣-١٠-٣-٢، این برون مرکزی طبق ضابطه بند.

Fj: نیروی جانبی در تراز طبقهj

ش را در آنھا ایجاد می کند، طراحی شوند .کلیه عناصر سازه باید برای لنگر پیچشی که بیشترین تال

، به منظور به حساب آوردن احتمـال تغیـیرات اتفــاقی توزیــع جـرم و         Eajبرون مرکزی اتفاقی در تراز ھر طبقه، ٣-١٠-٣-٢-٢-٧-۶

این برون مرکزی بادی در ھر دو     .سختی از یک سو و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر، در نظر گرفته می شود                

در مواردی که ســاختمان     .درصد بعد ساختمان در آن طبقه، در امتداد عمود بر نیروی جانبی، اختیار شود              ۵جھت و حداقل برابر با   

طبقــه رابطــه زیــر ضـرب       Ajمی شود، برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضـریب بزرگنمــایی               )ث-١-١-٨-١(مشمول نامنظمی بند     

.شود

:در این رابطه

jحداکثر تغییر مکان طبقه 

jمیانگین تغییر مکان دو انتھای ساختمان در طبقه 
طبقه و یا کوتاھتر از ھجده متر، در مواردی که برون مرکــزی نـیروی جــانبی طبقــه در                         ۵در ساختمان ھای تا     ۴-١٠-٣-٢-٢--٧-۶

درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد، محاسبه ساختمان در                      ۵طبقات باالتر از ھر طبقه کمتر از        

.برابر لنگر پیچشی الزامی نیست

محاسبه ساختمان در برابر واژگونی١١-٣-٢-٢-٧-۶
لنگـر واژگونی ناشــی از نیروھـای جــانبی زلزلــه در تــراز شـالوده برابـر بــا مجمــوع                        .کل ساختمان باید از نظر واژگونی پایدار باشد           

ت                            ساختمان اـس -ضـریب اطمینــان در مقابــل واژگونــی        .حاصلضرب نیروی جانبی ھر تراز در ارتفاع آن نسبت به تـراز زیــر شــالوده 

در محاسبه لنگر مقاوم، بار تعادل برابر بـا قـائمی اســت                .اختیار شود٧۵/١نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی باید حداقل برابر با          
در تـراز زیــر شـالوده      .بر این بارھا، وزن شالوده و خاک روی آن افزوده می گردد                .که برای تعیین نیروھای جانبی به کار رفته است          

.این لنگر ن سبت به لبه بیرونی شالوده محاسبه می شود

نیروی قائم ناشی از زلزله ١٢-٣-٢-٢-٧-۶
در موارد زیــر بایــد در محاسـبات      .نیروی قائم ناشی از زلزله که اثر مولفه قائم شتاب زلزله در ساختمان است            ١-١٢-٣-٢-٢-٧-۶

.منظور شود
.تیرھایی که دھانه آنھا بیشتر از پانزده متر می باشد، ھمراه با ستونھا و دیوارھای تکیه گاھی آنھا-الف

قائم متمرکز قابل توجھی در مقایسه با سایر بارھای منتقل شده به تیر را تحمل می کنند، ھمراه با سـتونھا                           تیرھایی که بار  -ب

ی                         .و دیوارھای تکیه گاھی آنھا      در صورتی که بار متمرکز حداقل برابر با نصف مجموع بار وارده به تیر باشد، آن بار قابــل توجـه تلـق

.می شود
ش آمدگی ھایی که به صورت طره ساخته می شوند-ج .بالکن ھا و پی

محاسبۀ مــی شـود و بـرای عناصـر بنـد ج دو               )١٣-٢(مقدار نیروی قائم برای عناصر بندھای الف و ب از رابطه               ٢-١٢-٣-٢-٢-٧-۶
برابر مقدار این رابطه منظور می گردد، به عالوه در مورد عناصر بند ج، این نیرو باید در ھر دو جھت رو به باال و رو به پایین و بـدون                                  

.منظور نمودن اثر کاھنده بارھای ثقلی در نظر گرفته شود

FV= 0.7 AIWP
:در این رابطه

A وIمقادیری ھستند که برای محاسبه نیروی برشی پایه منظور شده اند.

WP:بار مرده به اضافه کل سربار آن

.نیروی قائم زلزله، ھمراه با نیروھای افقی زلزله باید در ترکیبات زیر به کار برده شوند٣-١٢-٣-٢-٢-٧-۶

درصـد نــیروی زلزلـه در امتـداد          ٣٠درصد نیروی زلزله، در امتداد عمود بر آن و            ٣٠صد در صد نیروی زلزله، در ھر امتداد افقی با            -١

.قائم
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.درصد نیروی زلزله، در ھر یک از دو امتداد افقی عمود بر ھم٣٠صدر در صد نیروی زلزله، رد امتداد قائم با -٢

.را می توان منظور کرد۴-١-٢-٢-٧-۶بند ٢در ترکیبات یاد شده ضابطه تبصره 
ش ھای تحلیل دینامیکی۴-٢-٢-٧-۶ رو

ناشــی از زلزلــه، از خــود نشـان      »حرـکت زمیـن    «در این روشھا نیروی جانبی زلزله، با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه بر اثر                     

ش      .می دھد، تعیین می گردد      ش   »تحلیل طیفی  «این روشھا شامل رو اســت کــه جزئیـات آنھـا در        »تحلیل تاریخچه زمـانی     «و رو
ش در ساختمان ھای مشمول این آئیــن          .توضیح داده شده است   ٣-۴-٢-٢-٧-۶و ٢-۴-٢-٢-٧-۶بندھای  کاربرد ھر یک از این دو رو

.نامه اختیاری است
ش ھا مورد استفاده قرار می گیرد، طبق ضوابط بند  .تعیین می گردد١-۴-٢-٢-٧-۶مشخصات حرکت زمین، که در این رو

کلیه پارامترھایی که در تحلیل دینامیکی به کار برده می شود نظیر جـرم، نسـبت شـتاب مبنــا و غــیره، ھمــان مقادیری              :تبصره

.ھستند که در تحلیل استاتیکی معادل تعریف شده اند
حرکت زمین١-۴-٢-٢-٧-۶

»زلزلــه طـرح   «حرکت زمین، که در تحلیل ھای دینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد باید حداقل دارای شرایط                         ١-١-۴-٢-٢-٧-۶

و »طیف طـرح اســتاندارد    «می توان از    »طیف بازتاب شتاب    «آثار حرکت زمین به یکی از صورت ھای         .باشد١-١مطابق تعریف بند     
تاریخچـه   «، اسـتفاده نمـود و بــرای        ٣-١-۴-٢-٢-٧-۶و ٢-١-۴-٢-٢-٧-۶، مطــابق ضـوابط بنـدھای       »طیف طرح ویــژه سـاختگاه      «یا از   

.، را ملحوظ داشت۴-١-۴-٢-٧-۶باید ضوابط بند »زمانی شتاب

٣-٢-٢تنھـا در مــورد سـاختمان ھـایی کـه طـبق بنـد               .استفاده از ھر یک از این طیف ھا برای کلیه ساختمان ھــا اختیـاری اســت           
ف طـرح ویــژه                                      ش تحلیل دینامیکی می شوند و در آنھا یکی از شــرایط زیــر موجـود اســت، بــه کارگیری طـی مشمول استفاده از رو

.ساختگاه الزامی است

.، ساخته می شوند)۴(، جدول IVکه بر روی زمین نوع »با اھمیت خیلی زیاد و زیاد«ساختمان ھای -الف

.ساخته می شوندIVمتر که بر روی زمین نوع ۵٠ساختمان ھای بلندتر از -ب

ش از         –IIIب و  –IIمتر که بر روی زمین ھای         ۵٠ساختمان ھای بلندتر از        -پ مــتر ســاخته مــی   ۶٠ب، با ضــخامت الیـه خـاک بیــ

.شوند

طیف طرح استاندارد٢-١-۴-٢-٢-٧-۶
س ضوابط عنوان شده در بند              ت، از                         ٣-٢این طیف، براسا س کننده اثر حرکــت زمیـن بـرای زلزلــه طـرح در آئیـن نامـه اـس ، که منعک

س ضــریب رفتـار       I، ضریب اھمیت     Aنسبت شتاب مبنای      :در پارامترھای    Bحاصلضرب مقادری بازتاب ساختمان          و بــا  و عم
.درصد در نظر گرفته شده است۵در تعیین این طیف نسبت میرایی .به دست می آید)٢-٢(در نظر گرفتن محدودیت رابطه 

طیف طرح ویژه ساختگاه٣-١-۴-٢-٢-٧-۶

ی، لـرزه                                       ی، تکتونیـک ی ھـای زمیـن شناـس این طیف با استفاده از مشخصــات زلزلـه ھـای منطقـه سـاختگاه و بـا توجـه به ویژـگ
ی     ۵شناسی، میزان خطرپذیری و مشخصات خاک در الیه ھای مختلف ساختگاه، و با به کارگیری نسبت میرایی                             درصد تعیین ـم

ی متفـاوتی را ایجــاب کنـد، مــی تـوان آن را مبنــای تھیـه                                           .گردد در صورتی که نوع ساختمان و سطح زلزله مورد نظر نسبت میراـی

س ضریب رفتار Iمقادیر محاسبه شده این طیف باید در ضریب اھمیت .طیف قرار داد .ضرب گرددو عک
.مقادیر طیف طرح ویژه ساختگاه نباید کمتر از دو سوم مقادیر طیف طرح استاندارد اختیار شود

تاریخچه زمانی شتاب، شتاب نگاشت۴-١-۴-٢-٢-٧-۶

ت                               ١-۴-١-۴-٢-٢-٧-۶ شتاب نگاشت ھایی که در تعیین اثر حرکت زمین مورد استفاده قرار می گیرند تا حد امکان نمایانگر حرـک

شت              .واقعی زمین در محل احداث بنا، در ھنگام وقوع زلزله، باشند             برای نیل به این ھدف الزم است حـداقل ســه زوج شــتاب نگا
:متعلق به مولفه ھای افقی سه زلزله مختلف ثبت شده که دارای ویژگیھای زیر باشند انتخاب گردند

بزرگا، فاصله از گســل، ســاز     :شتاب نگاشت ھا متعلق به زلزله ھایی باشند که شرایط زلزله طرح را ارضا کنند و در آنھا آثار                  -الف

.و کار چشمه لرزه زا در نظر گرفته شده باشد
ص مشخصات الیه                                  -ب ساختگاه ھای شتاب نگاشت ھا باید به لحاظ ویژگیھای زمین شناسی، تکتونیکی، لرزه شناسی و بخصو

.ھای خاک با زمین محل ساختمان، تا حد امکان مشابھت داشته باشند

ثانیه یا سه برابـر زمـان تنــاوب اصلی سـازه، ھـر کــدام                ١٠مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشت ھا حداقل برابر با             -پ
ش توزیع تجمعی انرژی، تعییـن                                ش ھای معتبر مانند رو بیشتر است، مدت زمان حرکت شدید شتاب انگاشت ھا را می توان از رو

.کرد
س نباشند، می توان به جای آنھـا از زوج ھـای                                         در مواردی که سه زوج شتاب انگاشت ثبت شده با مشخصات مورد نظر در دستر

.مناسب شتاب نگاشت ھای شبیه سازی شده مصنوعی استفاده کرد

س درآورده شوند٢-۴-١-۴-٢-٢-٧-۶ ش زیر به مقیا :زوج شتاب نگاشت ھای انتخاب شده باید به رو

س شوند         -الف gبدین معنی که حداکثر شتاب ھمه آنھـا برابـر بـا شــتاب ثقـل                  .کلیه شتاب نگاشت ھا به مقدار حداکثر خود مقیا

.گردد

س شده با منظور کردن نسبت میرایی -ب .درصد تعیین گردد۵طیف پاسخ شتاب ھر یک از زوج شتاب نگاشت ھای مقیا
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ش جذر مجموع مربعات با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد                            -پ طیفھای پاسخ ھر زوج شتاب نگاشت با استفاده از رو

.برای ھر زوج ساخته شود

Tطیف ھای پاسخ ترکیبی سه زوج شتاب نگاشت، متوسط گیری شده و در محدوده زمان ھای تناوب -ت Tو 2/0 بـا طـیف     5/1

س آنچنان تعیین شود که در این محدوده مقادیر متوسطھا در ھیچ حالت کمتر از                  .طرح استاندارد مقایسه می گردد        ۴ضریب مقیا

.است۶-٣-٢زمان تناوب اصلی ساختمان طبق بند T.برابر مقدار نظیر آن در طیف استاندارد نباشد١/

س شده در بنـد                 -ث س تعیین شده، باید در شتاب نگاشت ھای مقیا ف (ضریب مقیا ضـرب شـود و در تحلیـل دینـامیکی مـورد                )اـل
.استفاده قرار گیرد

ش تحلیل مدھا٢-۴-٢-٢-٧-۶ ش تحلیل دینامیکی طیفی یا رو رو
ش، تحلیل دینامیکی سازه با فرض رفتار خطــی آن انجـام شـده و مـدھای نوسـان در آن تعییـن                            ١-٢-۴-٢-٢-٧-۶ مــی  در این رو

س حداکثر بازتاب در ھر مد با توجه به زمان تناوب آن مد از طیف طرح به دست آورده شده و با ترکیب آماری آنھا بازتاب                            .گردد سپ

ش در پیوست .کلی سازه تعیین می گردد .داده شده است)٣(جزئیات این رو
ش تحلیل، الزامات بندھای  .باید رعایت شود۴-٢-۴-٢-٢-٧-۶تا ٢-٢-۴-٢-٢-٧-۶در این رو

تعداد مدھای نوسان٢-٢-۴-٢-٢-٧-۶

ثانیـه   ۴/٠در ھر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید حداقل سه مد اول نوسان، یا تمام مدھای نوسان با زمان تناوب بیشتر از                             
شان                 ٩٠و یا تمام مدھای نوسان که مجموع جرم ھای مؤثر در آنھا بیشـتر از                  درصـد جـرم کل ســازه اســت، ھـر کـدام کــه تعداد

.بیشتر است، در نظر گرفته شود

ترکیب آثار مدھا٣-٢-۴-٢-٢-٧-۶
س                           ش ھـای طبقـات و عکــ حداکثر بازتاب ھای دینامیکی سازه از قبیل نیروھای داخلی اعضا، تغییر مکانھــا، نیروھـای طبقـات، بــر

ش ترکیب مربعی کامل                             العمل ش جذر مجموع مربعات و یا رو ش ھای آماری شناخته شده، مانند رو پایه ھا در ھر مد را باید با رو

ب مدھـا                             .تعیین نمود   ش ترکـی ش در آنھا حایز اھمیت اســت، رو در ساختمان ھای نامنظم در پالن و یا در ساختمان ھایی که پیچ
ش مدھای ارتعاشی نیز باشد ش ترکیب مربعی کامل استفاده نمود.باید در برگیرنده اندرکن .در این موارد می توان از رو

اصالح مقادیر بازتابھا۴-٢-۴-٢-٢-٧-۶

ش پایــه تحلیـل اسـتاتیکی معــادل،                               ١-۴-٢-۴-٢-٢-٧-۶ ش تحلیل طیفی کمـتر از بــر ش پایه به دست آمده از رو در مواردی که بر
ش داده شده و بازتاب ھای سازه متناسب با آنھا اصــالح                          )١-٢(رابطه  ش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزای باشد، مقدار بر

س رابطـه                       .گــردد  ش پایــه براسـا ش پایـه اسـتاتیکی معــادل عنـوان شــده در ردیــف ھـای زیــر، مقــدار بــر و بــا اسـتفاده از      )١-٢(بـر

:مشخصات طیف استاندارد است
ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی                              -الف ش پایه استاتیکی معادل به بر در سازه ھای نامنظم، مقادیر بازتابھا باید در نسبت بر

.ضرب شوند
درصـد   ٩٠در سازه ھای منظم در صورتی که در تحلیل طیفی از طیف استاندارد استفاده شده باشد، مقادیر بازتابھـا بایـد در                                -ب

ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند ش پایه استاتیکی معادل با بر .نسبت بر

در سازه ھای منظم در صورتی که در تحلیل طیفی از طیف طرح ویژه ساختگاه استفاده شده باشـد، مقـادیر بازتابھـا بایــد در                           -پ
ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند٨٠ ش پایه استاتیکی معادل به بر .درصد نسبت بر

ش پایه اســتاتیکی معـادل باشـد، مقدار                              ٢-۴-٢-۴-٢-٢-٧-۶ ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی بیشتر از بر در صورتی که بر

ش پایه تحلیــل                       ش پایه استاتیکی معادل به بر ش پایه تحلیل طیفی و کلیه بازتابھایه سازه و اعضای آن را می توان به نسبت بر بر
ش داد .طیفی کاھ

ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی کمتر باشد:تبصره ش پایه تعدیل شده در بندھای ب و پ نباید از بر .مقادیر بر

ش۵-٢-۴-٢-٢-٧-۶ اثرات پیچ
ش اتفاقی را مشابه ضابطه بند            ش و پیچ ش تحلیل طیفی باید اثرات پیچ در مواردی که از مدلھای ســه       .منظور نمود١٠-٣-٢در رو

ش اتفاقی را می توان با جا به جا کردن مرکـز جــرم طبقــه بـه انــدازه بــرون                             بعدی برای تحلیل سازه استفاده می شود، اثرات پیچ

.مرکزی اتفاقی منظور نمود

ترکیب اثر زلزله در امتدادھای مختلف۶-٢-۴-٢-٢-٧-۶

ی و بـرای مؤلفــه      ۴-١-٢ترکیب اثر زلزله، در امتدادھای مختلف برای مؤلفه ھای افقی آن باید مطابق ضــابطه بنــد                       در تحلیــل طیـف

ی                   .به صورت استاتیکی اعمال گردد        ١٢-٣-٢قائم آن باید مطابق ضابطه بند        در مورد اخیر اگر اثر مؤلفـه قـادم دینـامیکی منظـور ـم

.شود، مقدار آن نباید کمتر از مقدار استاتیکی اختیار شود

ش تحلیل در سیستم دوگانه و یا ترکیبی٧-٢-۴-٢-٢-٧-۶ رو

-١در مواردی که برای تحمل بار جانبی زلزله، از سیستم سازه ای دوگانه و یا ترکیبی استفاده می شود، برای اقناع ضابطه بند                                 

ش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی را به قابھای خمشی سیســتم دوگانــه اثــر داد و نحــوه توزیـع این                                 ٢۵پ باید    -۴-٩ درصد بر

ش در ارتفاع را یا با استفاده از تحلیل طیفی و یا با استفاده از تحلیل استاتیکی معادل، بند  .، تعیین نمود٩-٣-٢بر

ش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی٣-۴-٢-٢-٧-۶ رو
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ش، تحلیل دینامیکی سازه با اثر دادن شتاب زمین، به صورت تابعی از زمان، در تراز پایــه سـاختمان و                            ١-٣-۴-٢-٢-٧-۶ در این رو

س شرایط شتاب نگاشت ھای یــاد شــده در           .به کارگیری محاسبات متعارف دینامیک سازه ھا انجام می شود                شتاب زمین براسا

ھر زوج شتاب نگاشت عنوان شده در آن بند ھمزمان در دو جھت عمود بــر یکـدیگر، در امتــدادھای                        .تعیین می شود   ۴-١-۴-٢بند  

بازتـاب نھـایی ســازه در ھـر        .اصلی ستزه، به آن اثر داده می شوند و بازتاب ھای سازه به صورت تابعی از زمان تعیین می گردند                  

.می باشدلحظه زمانی برابر با حداکثر بازتاب ھای به دست آمده از تحلیل با سه زوج شتاب نگاشت مورد نظر 

ش تحلیل، میتوان به جای سه زوج شتاب نگاشت عنوان شده در بند                       ، ھفت زوج شتاب نگاشت با مشخصات             ۴-١-۴-٢در این رو

.عنوان شده در آن بند را به کار گرفت و مقدار متوسط بازتاب ھای به دست آمده از آنھا را به عنوان بازتاب نھایی تلقی کرد

ش تحلیل، رفتار سازه را می توان خطی و یا غیر خطی در نظر گرفت                   -۶ضوابط به کارگیری ھر یک از این دو در بندھای        .در این رو

.آورده شده است٣-٣-۴-٢-٢-٧-۶و ٢-٣-۴-٢-٢-٧

تحلیل تاریخچه زمانی خطی٢-٣-۴-٢-٢-٧-۶

درصد منظور کرد مگر آنکه بتوان نشان داد مقدار دیگری                  ۵در تحلیل خطی سازه نسبت میرایی را می توان              ١-٢-٣-۴-٢-٢-٧-۶

.برای سازه مناسب تر است

ش        ۴-٢-۴-٢-٢-٧-۶در این تحلیل باید برای اصالح مقادیر بازتابھای ضابطه،                 ٢-٢-٣-۴-٢-٢-٧-۶ ، ۵-٢-۴-٢-٢-٧-۶، برای اثرات پیـچ

در رعایــت ایــن ضـوابط تحلیـل تاریخچــه زمانــی        .رعایت گردد     ٧-٢-۴-٢-٢-٧-۶و برای سیستم ھای دوگانه و یا ترکیبی ضابطه بند       

.جایگزین تحلیل طیفی می شود

تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی٣-٣-۴-٢-٢-٧-۶

ت،                          ١-٣-٣-۴-٢-٢-٧-۶ ی گــیرد بایـد بــه لحـاظ مقاوـم ستفاده قــرار ـم مشخصات غیر خطی اعضای سازه کــه در مـدل آن مـورد ا

.سختی و شکل پذیری با داده ھای آزمایشگاھی و یا مدلھای تحلیلی معتبر سازگار باشد

ی ســازه تعییــن گردد                    ٢-٣-٣-۴-٢-٢-٧-۶ در .در تحلیل غیر خطی سازه نسبت میرایی باید با توجه به مشخصه ھــای غــیر خـط

.درصد را می توان به کار برد۵صورت نبودن اطالعات کافی، نسبت میرایی 

ی یا حقوقــی مســتقل بـا                     ٣-٣-٣-۴-٢-٢-٧-۶ س تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی باید به تأیید حقیـق سازه طراحی شده براسا

.در این بررسی، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد.صالحیت رسانده شود

شتاب نگاشت ھای به کار گرفته شده در تحلیل-الف

سازگاری مشخصات سازه با داده ھای به کار برده شده در مدل تحلیلی-ب

سازگاری ظرفیت ھای اعضای سازه با نتایج به دست آمده از تحلیل-پ

تغییر مکان جانبی نسبی طبقات۵-٢-٢-٧-۶
ی باشــد                            ١-۵-٢-٢-٧-۶ .تغییر مکان جانبی نسبی ھر طبقه اختالف تغییر مکان ھای مراکز جرم کف در باال و پــایین آن طبقـه ـم

.این تغییر مکان معموًال برای زلزله و یا زلزله سطح بھره برداری محاسبه می شود و با ھمین نامھا عنوان می گردد

ی ســازه، زیـر اثــر بـار جـانبی زلزلــه                           ٢-۵-٢-٢-٧-۶ ض رفتـار خـط تغییر مکان جانبی نسبی ھر طبقه، تغییر مکانی است که با فر
تغیـیر مکــان    «و  »تغییر مکان جـانبی نسـبی طـرح          «این تغییر مکان در زلزله ھای طرح و بھره برداری به ترتیب                  .تعیین شده باشد   

در تعیین این تغییر مکان باید اثر عواملی که در سختی سازه موثرند از جمله تــرک                      .نامیده می شود  »جانبی نسبی بھره برداری    
.، منظور شوند۶-۵-٢خوردگی اعضا در سازه ھای بتن مسلح، موضوع بند 

تغییر مکان نسبی واقعی طرح، یا تغییر مکان جانبی نسبی غیر ارتجاعی طرح، در ھر طبقه تغییر مکان است که                           ٣-۵-٢-٢-٧-۶

ایـن رفتـار، تنھـا در زلزلــه طـرح قابــل               .در صورت منظور داشتن رفتار واقعی سازه، رفتار غیر خطی، در تحلیل آن به دست می آید                         
در مواردی که تحلیل سازه با فرض خطی بودن آن انجام می شود، این تغییر مکان را مــی توان از رابطــه زیــر بـه                                      .مالحظه است 

.دست آورد

:در این رابطه

تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در طبقه:

تغییر مکان جانبی نسبی طرح در طبقه:

R:ضربی رفتار سازه

در رعایــت ایــن  .تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در محل مرکز جرم ھر طبقه نباید از مقادیر زیر بیشتر شـود                       ۵-۴-٢-٢-٧-۶
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.، باید در محاسبه تغییر مکانھا منظور شده باشد۶-٢، موضوع بند محدودیت آثار ناشی از 

برای ساختمان ھای با زمان تناوب اصلی کمتر از  برابر ارتفاع طبقه ٠٢۵/٠ثانیه ٧/٠

برابر ارتفاع طبقه ٧/٠٠٢/٠برای ساختمان ھای با زمان تناوب اصلی بیشتر و یا مساوی 

.استدر رابطه باال مقدار تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در طبقه با منظور کردن اثر 

ش پایـه در رابطــه              در محاسبه تغییر مکان نسبی ھر طبقه            :تبصره را مــی )١-٢(برای رعایت محـدودیتھای فـوق مقــدار بــر

.تعیین کرد۶-٣-٢بند ١در تبصره Tتوان بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان 

این .ارتفاع آن طبقه بیشتر باشد       ٠۵/٠تغییر مکان جانبی نسبی در زلزله سطح بھره برداری در ھر طبقه نباید از                         ۵-۵-٢-٢-٧-۶

محدودیت تنھا در مواردی که نوع و نحوه به کارگیری مصالح و سیستم اتصال قطعــات غــیر سـازه ای بــه گونـه ای باشـد کـه ایـن                           

ش داد٠٠٨/٠قطعات بتوانند در برابر تغییر مکان جانبی بیشتر، بدون خسارات عمده، بر جا بمانند می توان تا  .ارتفاع طبقه افزای
ی مقطــع تــرک خـورده قطعـات را                           ۵-۶-٢-٢-٧-۶ در سازه ھای بتن مسلح در تعیین تغییر مکان جانبی نسبی طرح، ممان اینرـس

Igبرای تیرھا »آبا«می توان، مطابق توصیه آئین نامه بتن ایران  Ig، برای ســتونھا 35/0 Ig، و بـرای دیوارھـا      7/0 Igیـا   35/0 7/0

ش   ۵/١برای زلزله، بھره برداری مقادیر این ممان اینرسی ھا را می توان تا                 .نسبت به میزان ترک خوردگی، منظور کرد          برابر افزایــ

.صرف نظر کردداد و از اثر 

اثر۶-٢-٢-٧-۶
ش ھا و لنگرھای خمشی موجود در اعضا  در کلیه سازه ھا تأثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان ھای جانبی آنھا، بر

ش می دھد ش به اثر ثانویه و یا اثر .و نیز تغییر مکان ھای جانبی طبقات را افزای این اثر، در .معروف استاین افزای

ص پایداری  ولی اگر .، کمتر از ده درصد باشد ناچیز بوده و می تواند نادیده گرفته شود)١۵-٢(، در رابطه مواردی که شاخ
.بیشتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد

:در این رابطه

Pi= مجموع باردھای مرده و زنده موجود در طبقهI تاnطبقه آخر ،

iتغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه =
Vi= مجموع نیروی برشی وارد در طبقهi

Hi= ارتفاع طبقهi

در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و .در رابطه زیر بیشتر باشددر سازه ھا نباید از شاخص پایداری 
.باید در طراحی آن تجدید نظر شود

در طراحی سازه ھا، یا می توان این اثر را ھمراه با سایر عوامل در تحلیل سازه ھا منظور کرد و برای منظور کردن اثر 
ش ھای تقریبی عنوان شده در آئین نامه ھای طراحی استفاده نمود .نیروھای داخلی اعضاء را به دست آورد و یا می توان از رو

ش تقریبی ارائه شده در پیوست  در کلیه موارد، تغییر مکان ھای جانبی .را مورد استفاده قرار داد)۵(ھم چنین می توان رو

ش یافته طبقات،  طبقات که در محاسبات نیروھای داخلی به کار برده می شوند باید تغییر مکان ھای جانبی نسبی افزای
.باشند

ش یافته جانبی نسبی طبقه با منظور کردن اثر  :، را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد۵-٢موضوع بند تغییر مکان افزای
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:، را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد۶-٢موضوع بند و ھمچنین تغییر مکان نسبی واقعی طبقه با منظور کردن اثر 

شخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده٧-٢-٢-٧-۶ م
در سازه ھایی که تراز پایه باالتر ازروی شالوده منظور شده باشد، سختی و مقاومت جانبی طبقات پایین تر از تراز پایه نباید از 

.سختی و مقاومت جانبی طبقه روی تراز پایه کمتر باشد

برای تأمین این منظور در سازه ھایی که پالن و ھندسه بنا در زیر تراز پایه مغایرت چندانی با باالی تراز پایه ندارند، مشخصات 
.سازه در زیر تراز پایه، به لحاظ ابعاد و جزئیات تیرھا و ستونھا و دیوارھای برشی و بادبندھا، باید حداقل مشابه روی آن باشند

نیروی جانبی زلزله وارد بر اجزای ساختمان و قطعات الحاقی٨-٢-٢-٧-۶

:اجزای ساختمان و قطعات الحاقی به ساختمان باید در مقابل نیروی جانبی که از رابطه زیر به دست می آید محاسبه شوند

FP=A.BP.I.WP

:در این رابطه

AوI ھستند که برای محاسبه نیروی وارد به کل ساختمان به کار برده ٧-٣-٢-٢-٧-۶و ٣-٣-٢-٢-٧-۶مقادیر مندرج در بندھای

.شده اند

WP:وزن جزء ساختمان یا قطعه الحاقی مورد نظر است.

.عالوه بر بار مرده شامل وزن محتویات آنھا در حالت کامًال پر استWPدر مخازن و قفسه بندی انبارھا و کتابخانه ھا 

BP داده شده است)٧(ضریبی است که مقدار آن در جدول.

BPضریب ٧جدول 

ی مجــاز                     :١تبصره  برای قطعات الحاقی که با مصالح بنایی و مالت ماسه سیمان ساخته می شوند مــی تــوان مقاومــت کشـش

.ایران، در محاسبات منظور نمود۵١٩درصد مقاومت فشاری آنھا، مندرج در استاندارد شماره ١۵مصالح و مالت را حداکثر تا 

نیروی جانبی زلزله مؤثر بر دیافراگم ھا٩-٢-٢-٧-۶
دیافراگم ھا که معموًال کفھای سازه ای تحمل کننده بارھای ثقلی در ساختمان ھا ھســتند، در ھنگــام وقوع زلزلـه                    ١-٩-٢-٧-۶

ایـن دیـافراگم ھــا بایــد در برابـر تغییـر              .وظیفه انتقال نیروھای ایجاد شده در کفھا را به عناصر قــائم بـاربر جـانبی بــر عھـده دارنــد                          
ت و سـختی کــافی را دارا باشـند                  دیــافراگم ھـا بایــد بــرای نـیروی        .شکلھای افقی که در میان صفحه آنھا ایجاد می شود، مقاوـم

.جانبی زلزله مطابق رابطه زیر محاسبه شوند

BPجھت نیروی افقیاجزای ساختمان یا قطعات الحاقی
٧/٠در امتداد عمود بر سطح دیواردیوارھای خارجی و داخلی ساختمان و تیغه ھای جداکننده

٠٠/٢در امتداد عمود بر سطح دیوارجان پناه ھا و دیوارھای طره ای

٠٠/٢در ھر امتداداجزای تزئینی و داخلی و یا قسمتھای الحاقی به ساختمان 

مخازن، برجھا، دودکشــھا، وســایل و ماشــین آالت در صـورتی کـه                   

متصل به ساختمان و یا جزئی از آن باشند و سقفھای کاذب

٠٠/١در ھر امتداد

ش ساخته ٠٠/١در ھر امتداداتصاالت عناصر سازه ای پی
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:در این رابطه

iنیروی جانبی وارد به دیافراگم در تراز 

.١-٣-٢، شامل قسمتی از بار زنده مطابق ضابطه بند iوزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در تراز 

Fj وFj وWj ٩-٣-٢به ترتیب، نیروھای وارد به طبقه و وزن طبقه مطابق تعاریف بند.

AIWiبرابر با در رابطه فوق، حداقل مقدار  AIWiاست، و حداکثر آن الزم نیست بیشتر از 35/0 در .در نظـر گرفتـه شــود     7/0
صورتی که الزم باشد دیافراگم عالوه بر نیروی زلزله طبقه، نیروی جانبی اعضای قائمی را کــه در قسـمت بــاال و پـایین دیافراگــم                     

ت آمــده از رابطـه                         اضــافه  )١٩-٢(برروی یکدیگر واقع نشده اند، به یکدیگر منتقل نماید، مقدار این نیروھا نیز باید به نیروی بــه دـس
.شود

تالشھای داخلی و نیز تغییر شکلھای ایجاد شده در دیافراگم ھا باید با استفاده از روشھای شناخته شده تحلیل                        ٢-٩-٢-٢-٧-۶

ی بوده و فاقـد بازشـوھای بـزرگ و نزدیــک بــه ھـم                             .سازه ھا تعیین گردند    در دیافراگم ھای متعارف که دارای پــالن نسـبتاً منظـم
ی                          باشند، این تالشھا و تغییر شکلھا را می توان با فرض عملکرد دیافراگم به صورت تیر تیغه ای که بر روی تکیه گاه ھــای ارتجاـع

ش پیشنھاد شده در پیوست .قرار گرفته است، تعیین نمود .استفاده کرد)۶(برای این منظور می توان از رو

دیافراگم ھا باید برای تالشھای برشی و لنگرھای خمشی ایجاد شـده در میـان صـفحه خـود زیــر اثــر بـار جانبــی                            ٣-٩-٢-٢-٧-۶
س ضوابط آئین نامه بتن ایران             .طراحی شوند  و دیافراگم ھای ساخته شــده      »آبا«کنترل مقاومت دیافراگم ھای بتن مسلح براسا

س ضوابط آئین نامه ھای مربوط تعیین می گردد .از مصالح دیگر براسا
در دیافراگم ھا چنانچه حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنھا زیر اثر نیروی مؤثر بر دیــافراگم، کمـتر از نصــف                                ۴-٩-٢-٢-٧-۶

تغییر مکان نسبی متوسطه طبقه باشد، دیافراگم ھا را می توان صلب در نظر گرفت و توزیع نیروی برشــی طبقـه را بیــن عناصر                                        

ش،              در غیر این صورت دیافراگم     .سیستم مقاوم قائم ساختمان به نسبت سختی آنھا انجام داد          انعطاف پذیر بـوده و در توزیع بــر
.باید تغییر شکلھای ایجاد شده در دیافراگم مورد توجه قرار گیرد

ص١٠-٢-٢-٧-۶ ش بار طراحی در ستونھای خا افزای

یکی از اعضای جانبی باربر، مانند دیوار برشی یا قاب بادبندی شده تا روی شالوده                      ١-۵-١در موارد ضروری که برخالف توصیه بند         
ادامه پیدا نمی کند، ستونھایی که این عضو را تحمل می کنند باید مقاومتی حداقل برابر با بارھای به دست آمده از ترکیبات زیر                         

.باشند، این ترکیبات اضافه بر ترکیباتی ھستند که در طراحی سازه به طور معمول به کار برده می شوند

(٨/٠)بار زنده(٨/٢)بار زلزله( ٠/١)بار مرده+
٨۵/٠)بار مرده(٨/٢)بار زلزله(

مقاومت این ستونھا الزم نیست بیشتر از حداکثر باری که اعضای متصل به آنھا می توانند به آنھـا منتقــل نماینـد، در نظــر گرفتــه                             
.شوند

ت               ش ھـای مجـاز                 .مقاومت عنوان شده در باال برای ستونھا، مقاومت نھایی آنھاـس س تنــ ی آنھـا براسـا در سـتونھایی کــه طراـح
.برابر مقاومت مجاز ستون در نظر گرفته می شود٧/١است، این مقاومت 

ستند١١-٢-٢-٧-۶ ستم باربر جانبی نی طراحی اجزای سازه ای که جزئی از سی

طبقه تمام اجزای سازه ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند، ولی از طریق دیافراگم ھــای                 ۵در ساختمان ھای بلندتر از   
ی طــرح طبقه، بنـد                            ، ٣-۵-٢کفھا با سیستم باربر جانبی مرتبط ھستند، باید برای آثار ناشی از تغییر مکـان جــانبی نســبی واقـع

.باید منظور گردددر این محاسبات، در صورت نیاز، اثر .طراحی شوند
قطعات نما و سایر قطعات غیر سازه ای متصل به ساختمان ١٢-٢-٢-٧-۶

و ســاختمان ھــای بلنــدتر از ھشــت طبقــه در صــورتی کــه   »اھمیــت خیلــی زیــاد و زیــاد  «در ســاختمان ھــای بــا   ١-١٢-٢-٢-٧-۶
دیوارھای جدا کننده داخلی و یا دیوارھی نما جزو سیسیتم سازه ای باربر جانبی نباشند، باید به طیقی به ســازه متصل شــوند                          

اتصاالت این دیوارھا به سازه باید توانایی انتقـال نــیروی زلزلـه                  .که محدودیتی در حرکت سازه در امتداد صفحه دیوار ایجاد ننمایند              

س سبک و انعطاف پذیر انتخاب شوند.ایجاد شده بر اثر جرم دیوار را به سازه دارا باشند .این قبیل دیوارھا بھتر است از جن
سازه                                      متقابًال چنانچه این دیوارھا محدودیتی در حرکت سازه، در امتداد صفحه دیوار ایجاد نمایند، اثر سختی آنھـا بایــد در تحلیـل 

.برای نیروھای جانبی منظور گردد و دیوارھا و اتصاالت آنھا به سازه برای تالشھای ایجاد شده در آنھا طراحی شوند

ش            ٨و یا ساختمان ھای بلندتر از       »با اھمیت خیلی زیاد و زیاد      «در ساختمان ھای     ٢-١٢-٢-٢-٧-۶ طبقه که در آنھـا از قطعـات پـی
٨-٢ساخته و یا قطعات شیشه ای برای نما استفاده شده است، قطعات نما باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله مطـابق بنـد                           

طراحی گردند، و عالوه بر آن، قادر باشند تغییر مکانھای ایجاد شده در طبقات ســازه بـر اثر نــیروی جــانبی زلزلــه را، بــدون ایجـاد                                        

این قطعات باید بر روی اجزای سازه ای متکی بوده و یـا بــا اتصــاالت مکـانیکی مطابــق                        .محدودیتی در حرکت سازه، تحمل نمایند      
:ضوابط زیر به این اجزا متصل شوند

ض درز بین این قطعات بایـد بــه                                  -الف ش ساخته، به سازه و ھمچنین عر اتصاالت قطعات نما، نظیر قابھای شیشه ای و قطعات پی
سانتیمتر، ھر کدام که بزرگـتر اســت،      ۵/١و یا  ٣-۵-٢گونه ای باشند که بتوانند تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح طبقه، بند               

.پذیرا باشند

اتصاالت باید به گونه ای باشند که حرکت نسبی دو طبقــه مجـاور درامتـداد صـفحه قطعــات را از طرـیق اتصــاالتی لغزشــی بـا                            -ب
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استفاده از پیچ و سوراخھای بادامی شکل و یا اتصاالتی که حرکت نسبی طبقات را از طریق خم شدن قطعــات فــوالدی و یـا ھـر        

ش و یا انعطاف پذیری مشابه یاد شده را به وجود بیاورد تامین کنند .گونه اتصال مشابه دیگری که لغز
شھا                                 -پ ش پذیری کافی بوده تا از شکست غیر شکل پذیر مھارھا در مجاورت جو اتصاالت باید دارای شکل پذیری و ظرفیت چرخ

.جلوگیری شود

.طراحی شود٨-٢برابر نیروی زلزله، مطابق بند ٣٣/١بدنه اتصال قطعات به سازه باید برای -ت
اتصال به سازه و یا قطعه غیر سازه ای باید           )عناصر(تمام ادوات اتصال، مانند پیچ ھا، جوشھا و ریشه ھای متصل کننده بدنه                    -ث

.طراحی شوند٨-٢برابر نیروی زلزله مطابق بند ۴برای 
ریشه ھا و مھارھایی که در داخل بتن قرار می گیرند باید ترجیحًا به میلگردھای داخـل بتــن متصــل شــده و یـا دور آنھــا قــالب                               -ج

.گردند و یا به نحوی در بتن مھار شوند که قادر باشند نیروھای وارده را به میلگردھای داخل بتن منتقل نمایند

، بــا ھــر تعــداد طبقــه رعایــت ضــوابط         ٢-١٢-٢و ١-١٢-٢بــرای ســاختمان ھــای غــیر از مــوارد ذکــر شــده در دو بنــد            ٣-١٢-٢-٢-٧-۶

.الزامی است١٢-٣و ٧-٣دیوارھای غیر سازه ای و نماسازی حداقل، مطابق بندھای 

کنترل سازه برای بار زلزله سطح بھره برداری ١٣-٢-٢-٧-۶
طبقه باید برای زلزله ســطح       ١۵متر و یا بیشتر از      ۵٠و یا بلندتر از    »با اھمیت خیلی زیاد و زیاد    «ساختمان ھای   ١-١٣-٢-٢-٧-۶

پ، قابلیت بھره برداری خود را در زمـان وقــوع زلزلــه حفـظ                -١-١ب و  -١-١بھره برداری کنترل شوند به طوری که، مطابق تعریف بند         

برای این منظور مشخصات سازه این ساختمان ھا باید چنان باشد که زیر اثر ترکیب بارھـا در سـطح بھـره بـرداری، بدون                                        .نمایند
:اعمال ضریب بار، الزامات زیر را تأمین نمایند

ش ھای ایجاد شده در اعضا از حد جاری شدن فوالد تجاوز نکند-الف .در سازه ھای فوالدی، تن
ش مقاومت، از مقاومت نھایی اسمی آنھا                       -ب ش ھای ایجاد شده در اعضا، بدون اعمال ضرایب کاھ در سازه ھای بتن مسلح تال

.تجاوز نکند

.را رعایت نمایند۵-۵-٢تغییر مکان ھای نسبی ارتجاعی بھره برداری طبقات محدودیت بند -پ
، در نظر گرفته شود، بــا ایـن          ٣-٢مشخصات حرکت زمین در زلزله سطح بھره برداری باید مشابه زلزله طرح، بند                 ٣-١٣-٢-٢-٧-۶

ش داده شــود           Aتفاوت که شتاب مبنای طرح       در محاســبه نـیروی      Rدر مقابـل ضـریب رفتــار         .در آن به یک ششم مقدار خــود کـاھ

ش پایه در ایــن ســطح از رابطــه                       .جانبی زلزله برابر با یک منظور می گردد          ش تحلیل استاتیکی معادل مقدار بر به این ترتیب، در رو

.زیر محاسبه می شود

.را دارند١-٣-٢تعاریف معمول بند Wو Iو Bو Aپارامترھای 

سازه ھای غیر ساختمانی١۴-٢-٢-٧-۶
نام بـرده شـده، با اسـتفاده از یکی از                )٨(نیروی جانبی زلزله مؤثر بر سازه ھای غیر ساختمانی، که در جدول            ١-١۴-٢-٢-٧-۶

.و با رعایت ضوابط زیر تعیین می گردد)١-٢(روشھای مندرج در بند 

شده تعییـن گردد                             -الف زمـان تنـاوب اصـلی        .زمان تناوب نوسان این سازه ھا باید با استفاده از یکی از روشھای تحلیل شــناخته 
.بدست آورد)۴(نوسان پاندولھای وارونه، برجھا و دودکشھا را می تاون با استفاده از روابط پیشنھاد شده در پیوست 

ثانیه تجاوز نماید، به کارگیری یکی از روشھای تحلیل دینـامیکی در                  ۵/٠چنانچه زمان تناوب اصلی نوسان این نوع سازه ھا از       -ب
.محاسبه نیروی جانبی الزامی است

در نظـر گرفتـه      ۵/٠در ھـر حــال نبایـد کمـتر از           مقــدار  .تعیین می گـردد   )٨(برای این سازه ھا طبق جدول        Rضریب رفتار   -پ
.شود

در نظر     ۵/٠بـرای آنھـا      ثانیه است صلب تلقی شده و مقدار      ٠۶/٠سازه ھایی که زمان تناوب اصلی نوسان آنھا کمتر از          -ت
.گرفته می شود

ش مندرج در بند -ث .به عمل می آید۴-٢یا ٩-٣-٢توزیع نیروی جانبی در ارتفاع این سازه ھا برحسب مورد با استفاده از رو

در مورد این سازه ھا اعمال نمی شود، مگر آنکه خرابی ســازه و یــا عوامـل غیـر                      ۵-٢محدودیت تغییر مکان جانبی موضوع بند         -ج
.سازه ای آن تلفات جانبی به ھمراه داشته و یا محدودیت ھای خاصی از نظر بھره برداری مورد نظر باشد

شماره                            ٢-١۴-٢-٢-٧-۶ ١٢٣نیروی جانبی زلزله مؤثر در مخازن زیر زمیـنی و زمیـنی بــا اســتفاده از ضــوابط و معیارھـای نشــریه 

.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد

Rضریب رفتار برای سازه ھای غیر ساختمانی، ٨جدول 
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ش ھای طراحی-ترکیب نیروی زلزله با سایر نیروھا١۵-٢-٢-٧-۶ تن

ت و در                                          ی ســاختمان مــالک عمـل اـس ش ھای مجـاز انجــام شــود، ضـوابط و مقـررات مـل ش تن در صورتی که محاسبه سازه به رو
ش مقاومت نھایی و یا در حالتھای حدی انجام پذیرد، ترکیــب نیروھــای زلزلــه بـا ســایر نیروھــا                            صورتی که محاسبه سازه ھا به رو

باید با رعایت ضوابط مبحث نھم مقررات ملی ساختمان برای سازه ھای بتن مسلح، و یا با رعایت آئین نامه مورد اســتفاده بــرای                         

.سازه ھای فوالدی صورت گیرد
ی                               ش ھای تسلیم و گسیختگی مصالح نیز با توجه به ضوابط آئین نامه طراحی مصــالح مــورد اسـتفاده، تعییــن ـم حدود مجاز و تن

.گردند

ردیف

Rنوع سازه

ت           ١ ی کــه بــر روی پایــه        .سازه ھایی که رفتارشان مشابه پاندول وارونــه اـس مخـازن ھواـی

.ھای بادبندی شده یا نشده قرار دارند

٣

سیلوھا، دودکشھا و به طور کلی سازه ھایی که دارای جرم گسترده بوده و رفتارشــان                            ٢

.مشابه ستون طره ای است

۵

٣.برجھای خنک کن که بر روی پایه ھای بادبندی شده قرار گرفته اند٣

۴قیفھا و کندوھای متکی بر روی پایه ھای بادبندی شده یا نشده۴

۴برجھا و دکلھای مشبک، آزاد یا مھار شده۵

۵عالئم، تابلوھا، تاسیسات خاص تفریحی و بازی و برجھای یادبود۶

۵/٣سایر سازه ھا٧

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی 

.دارد
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ترکیب بارھا٨-۶

در طراحی سازه ھا، احتمال ھمزمانی تأثیر بارھا باید به شرحی که در زیر گفتــه شـده اســت، ضـرائب                             ١-٨-۶
ی                                 ش طراـح جزئی ایمنی ھر یک از بارھا و متقابل مقدار تنشھای محاسباتی مربوط به ھـر مــاده، بسـته بـه رو

س ضوابط طراحی خاص ھمان سازه در نظر گرفته شود                 اجزاء سازه باید ترکیـبی از بارھــا کـه            .سازه، باید براسا
.بیشترین اثر را در آن جزء ایجاد می کند، طراحی شوند

)۶-١-٨(
:عالئم به کار رفته در این روابط عبارتند از

D:بار مرده

L:بار زنده طبقات به جز بام

Lr:بار زنده بام

S:بار برف

W:بار باد

E:بار زلزله

H:بار ناشی از وزن و فشار ختک یا اب و یا فشار توام خاک و آب

T:اثرات خود کرنشی ناشی از تغییرات دما، نشست پایه ھا، وارفتگی و غیره

س شود ترکیبات زیر عـالوه بــر آنچــه در بنـد                               ٢-٨-۶ گفتـه  ١-٨-۶در مواردی سازه ھا برای بار جراثقال طراحی م
.شده است باید بررسی شود
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)۶-٢-٨(

:در ابن ترکیبات عبارتند ازو Aعالئم 

A:کلیه بارھای ناشی از جراثقال شامل وزن پلھا، ارابه، باری که بلند می شود ھمراه با اثر ضربه در آنھا

بار ناشی از وزن جراثقال به تنھایی شامب وزن پلھا و ارابه:
ش ھــای مجـاز محاســباتی در ھـر ســازه                          -٣-٨-۶ ش تنــ در ترکیبات بارھای مرده و زنده بارھای باد یا زلزله افزای

ص طراحی ھمان سازه در نظر گرفته شود .باید مطابق ضوایط خا
ش تنیدگی باید مانند اثر بار مرده و در ترکیبات وارد می شود-۴-٨-۶ ش تنیده، اثر پی .در طراحی سازه ھای پی
در مواردی که برای تعیین ضرائب جزئی ایمنی و یا تنشـھای محاســباتی در ترکیبات بارھـا آئیــن نامــه                         -۵-٨-۶

ت                      رسمی در کشور وجود نداشته باشد، این ضریب را می توان از آئین نامه ھای معتبر کشورھای دیگر به دـس

.آورد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد
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١-۶پیوست شماره 

ص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمانجرم مخصو

ص مواد-١-١-۶جدول شماره پ  جرم مخصو

ص )کیلوگرم بر متر مکعب(جرم مخصو شرح

فلزات-1

2700 آلومینیم

7200 آھن خام خاکستری 

7700 آھن خام سفید 

7200 چدن 

7850 فوالد نرم 

11400 سرب 

8900 س  م

8500 برنز 

7200 روی 

7200 قلع 

8800 نیکل 

6700 آنتیموان 

5700 آرسنیک 

6900 کرم 

8800 برنج ریخته شده 

1700 منیزیم 

7000 منگنز 

9800 بیسموت 

13600 جیوه 

21400 پالتین 

19300 طال 

مایعات-2

1000 آب

1100 لجن 

800 اتر 

800 الکل 

700 نفت 

800 بنزین 

1250 گلیسیرین 
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1000 روغن دانه 

1000 روغن موتور 

800 نفت چراغ 

1600 اسید سولفوریک 

1500 اسید نیتریک 

1200 اسید کلریدریک 

1200 قیر ذغال سنگ 

1000 شیر 

1000 روغن نباتی 

سفر(گازھا-3 )دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار یک اتم

770/1 استیلن 

250/1 اکسید دو کربن 

964/1 انیدرید کربنیک 

560/0 گاز روشنائی 

293/1 ھوای خشک 

300/1 ھوای مرطوب 

429/1 اکسیژن 

254/1 ازت 

089/0 ھیدروژن 

*)در حالت خشک(چوبھا-4

600 زربین 

710 ون –زبان گنجشک 

670 ش  را

650 تا دانه -داغداغان

750 خوج -گالبی وحشی

750 خرمندی 

580 توسکا ییالقی

540 توسکا قشالقی 

410 تبریزی 

640 شیردار 

530 پلت -افرا

520 بیدمشک 

850 بلندمازو –بلوط 

640 اوجا -نارون 

800 چوب آھن -انجیری

700 آزاد 

850 زیتون 

590 سرخدار 

500 عرعر -سفیدار-چنار

400 سفید پلت 

450 سیاه بید 

650 سیب 

480 درخت ابریشم -شب خسب

900 شمشاد 

650 گردو 

640 گالبی 

700 گوجه جنگلی 

س جنگلی ٧٣٠گیال
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در صورتیکه چوب از اثر باران        .درصد در نظر گرفته شده است     ١۵ارقام مربوط به چویھای خشک یرای جوبھای با حداکثر رطوبت              *
کیلوگرم بر متر مکعب به مقادیر فوق اضافه می شود و چنانچه با آب اشباع شده باشــد                      ٨٠و رطوبت حفاظت نشده باشد مقدار        

ضـرب  ٨/١در مورد چوبھای تازه بریده شده مقادیر فوق باید در ضریب             .کیلوگرم بر متر مکعب اضافه می شود      ١٢٠به مقادیر فوق  

.شود

جرم واحد حجم مصاح و اجزای ساختمان-٢-١-۶جدول شماره پ 

۴٣٠لرگ

۶۴٠لیلکی-کرات

۶٣٠ملج

س  ٧٠٠ممرز–مر

۵٣٠نمدار

۶٠٠کاج

۶٠٠صنوبر

۵٠٠کاج سیاه-شربین

سنگ ھای طبیعی-۵

٢٨٠٠گرانیت

٣٠٠٠گابرو-دیوریت

٣٠٠٠مالفیر-بازالت

٢٠٠٠)توف(کفسنگ 

٢٨٠٠سنگھای اذرین ماگماتیک

٢٨٠٠سنگھای آتشفشانی

١۶٠٠توفھای آتشفشانی

٢۵٠٠تراورتن

س ٢٨٠٠گنای

٢٨٠٠شیست

٢٧٠٠ماسه سنگ

٢٣٠٠مارل

٢٠٠٠سنگ آھک متخلخل

٢۴٠٠سنگ آھک آبی

٢٧٠٠سنگ آھک سخت

٢٨٠٠دولومیت

٢٧٠٠سنگ مرمر

٢۶٠٠تخته سنگ ھای رسی

)کیلوگرم بر متر مکعب(جرم واحد حجمشرح 

آجرھا و بلوکھای ساختمانی-١

١٧٠٠)آجر فشاری(آجر توپر پخته رسی معمولی 

١٣٠٠)آجر سفال(آجر سوراخدار پخته رسی 

١۴۵٠آجر ماسه آھکی متخلخل

١٨٠٠آجر ماسه آھکی توپر

١٨۵٠آجر نسوز 

٢٠٠٠آجر ضد اسید

١٢۵٠آجر شیشه ای مجوف

۶٠٠آجر مجوف

)بسته به شکل(١٣٠٠تا ٩٠٠بلوک سیمانی

مالت ھا-٢

١٨۵٠مالت ماسه آھک
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٢٠٠٠)با تارد(مالت ماسه سیمان و آھک 

٢١٠٠مالت ماسه سیمان

١٣٠٠مالت گچ

١٩٠٠مالت خاک نسوز

١۶٠٠کاھگل

١۶٠٠مالت گچ و خاک

٢٠٠٠مالت گل

بتن ھا-٣

٢۴٠٠بتن یا شن و ماسه معمولی

ش تنیده با شن و ماسه معمولی ٢۵٠٠یتن آرمه و بتن پی

١٧۵٠بتن با سرباره کوره آھن گدازی

۶٠٠بتن ھای سبک ھوادار و گازی

)بسته به نوع(١٨٠٠تا ١٠٠٠بتن با سنگ دانه سبک

)بسته به نوع(٩٠٠تا ۵٠٠بتن اسفنجی

١٧٠٠بتن با خرده آجر

١٣٠٠بتن با پوکه معدنی و سیمان

)بسته به نوع(١٨٠٠تا ١٠٠٠بتن با پوکه صنعتی و سیمان

سنگ دانه ھا و پر کننده ھا-۴

س ٢٠٠٠شن خی

١٧٠٠شن خشک

س ١٨٠٠ماسه خی

١۵۵٠ماسه خشک

١۶٠٠ماسه بادی 

س-ماسه-خاک س خی ٢١٠٠گل ر

س مزطوب –ماسه -خاک ١٨٠٠)رطوبت%۵(گل ر

٨٠٠خاک نسوز

١۴٠٠الشه سنگ

١۵٠٠سرباره کوره آھنگدازی

١٠٠٠سرباره گوره آھنگدازی دانه به دانه

١٠٠٠پوزوالن ھا

۶٠٠پوکه معدنی

٧٠٠پوکه کک

ش ذغال ١٠٠٠جو

٨٠٠ذغال سنگ

١۵٠)از چوب نرم و سبک(ذغال چوب

٢٢٠)از چوب سفت و سنگین(ذغال چوب 

١۵٠٠خرده آخر

٧٠٠سنگ آھک پخته

٧٠٠خاکستر کک

١٣٠٠پودر سیمان توده شده و بطوز آزاد

١٨٠٠پودر سیمان در کیسه و جابجا شده 

بنائی با سنگ ھای طبیعی و مالت ماسه سیمان-۵

٢٨٠٠گرانیت، پورفیت

٢۶٠٠)تراشیت(الشه آذرین 

٢٣٠٠ماسه سنگ، الیه سنگ

٢٧٠٠)شیل(سنگ آھکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آھکی 

٢۴٠٠تراورتن

٢٨٠٠اسلیت، تخته سنگ

Page 4 of ١پیوست 6

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\peivast-6-1.html



درصـد بقیـه    ٣٠درصد وزن دیوار را در ھر متر مکعب مصالح آجری یا بلوکی و           ٧٠در محاسبه وزن دیوار با مصالح بنایی می توان          *

.را مالت به حساب آورد

جرم واحد سطح اجزای ساختمان-٣-١-۶جدول شمار پ 

٢۵٠٠سنگ چینی با سنگ ھای الشه آھکی توپر

٢٠٠٠سنگ چینی با سنگ توف

بنائی با آجر و بلوک-۶

١٨۵٠آجر کاری با آجر فشاری و مالت سه سیمان

١٨٠٠آجرکاری با آجر فشاری و مالت سه آھک

١٧۵٠)طاق ضربی(آجر کاری با آجر فشاری و مالت گچ و خاک 

٢١٠٠)سوراخھا با مالت پر شود(آجر کاری با آجر سفال و مالت ماسه سیمان 

٢٠٠٠)سوراخھا با مالت پر شود(آجرکاری با آجر سفال و مالت ماسه آھک 

٨۵٠آجر کاری با آجر مجوف و مالت ماسه سیمان

٢٠٠٠آجر کاری با آجر نسوز و مالت نسوز 

١٩٠٠آجر کاری با آجر ضد اسید و مالت قیری 

پوششھا و مواد متفرقه ساختمانی-٧

٢٢٠٠آسفالت

١٢٠٠قیر

ش آزبستی ٢٠٠٠)آردوار(تخته ھای سقف پو

١۶٠٠ورقھای موجدار آزبست 

١٨٠٠لوله ھای سیمان آزبست

٢٢۵٠موزائیک سیمانی

٢۴٠٠سنگ موزائیک

ش با آجر سوراخدار ١٣۵٠آجر فر

ش با آجر توپر ١۶٠٠آجر فر

١١۵٠)افزودنی(رزین اپوکسی بدون فیلتر 

٢٠٠٠رزین با مواد معدنی 

س ١٨٠٠رزین با فایبر گال

ش الستیکی ١٨٠٠کف پو

١۴٠٠ورق پی وی سی

ش پی وی سی ١٧٠٠کف پو

٨۵٠ضخامت گچ و پرلیت جھت سقف کاذب

٢۵٠٠شیشه جام

٣٠٠٠شیشه مسلح

١٧٠٠کاشی سرامیکی دیواری

٢١٠٠کاشی سرامیکی کفی

)کیلوگرم یز متر مربع(جرم واحد سطح شرح 

پوششھای سقف

ش شیروانی ھا با سفال ٧٠پوش

١٠گونی قیراندود یک ال

١۵گونی قیراندود دو ال

٧۵سقف کاذب با اندود سیمانی

۵٠سقف کاذب با اندود گچی
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ست شماره  ٢-۶پیو

س  بار زنده کف انبارھای اجنا

س-٢-۶جدول پ  بار زنده کف انبارھای اجنا

وزن بــــه ازای فضـــــای   مصالح
شغالی ا

دکــانیوتن تــن بــر متــر     (

)مکعب

ارتفـــــاع انبـــــار  
س کردن اجنا

)متر(

ـع      ســرباز در ھــر مــتر مرـب
کف 

)دکانیوتن بر متر مربع(

معــادل بــار زنــده 
پیشنھادی 

دکانیوتن بــر متــر   (

)مربع

ساختمانی-١ مصالح 

٨١٠٨٠/١١۴۵٨آزبست

٧٣٠٨٠/١١٣١۴آجر ساختمانی

١٢٠٠٨٠/١٢١۶٠آجر نسوز

١۶٠٠٨٠/١٢٨٨٠١۵٠٠سیمان پرتلند

تا٨١٠٨٠/١١۴۵٨گچ

٨۶٠٨٠/١١۵۴٨٣٠٠٠آھک

٨١٠٨٠/١١۴۵٨کاشی

٧٣٠٨٠/١١٣١۴چوب

شیمیایی-٢ مواد 

۵۴٠٨٠/١٩٧٢زاج سفید در بشکه

پـــــودر لباسشـــــوئی در    
چلیکھای بزرگ

۵٠٠١٠/١۵۵٠

٧٣٠۵٠/١١٠٩۵کات کبود در بشکه

جعبــه بنـدی   (گلیسیرین  
)شده

٨۴٠٨٠/١١۵١٢

۵٨٠٨٠/١١٠۴۴زوغن دانه در بشکه

ــه در چلیـــک        روغـــن داـن
ھای آھنی

٧٣٠٢٠/١٨٧۶١٠٠٠

تا۶٢٠٨٠/١١١١۶چسب-صمغ-الک

٨١٠٨٠/١١۴۵٨٢٠٠٠صابون

ـــود در چلیکـھـــای     گردـس
بزرگ

١٠٠٠٨۵/٠٨۵٠

گــرد ســوز آور در چلیــک    
ھای آھنی

١۴٢٠٠٠/١١۴٢٠
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ســـــیلیکات ســـــدیم در     
شبکه

٨۶٠٨٠/١١۵۴٨

٩٨٠۵٠/٠۴٩٠اسید سولفوریک

۵٧٠٨٠/١١٠٢۶وسایل توالت

روغـــن جـــالی ورنـــی و    
نظایر آن 

٩٠٠٨٠/١١۶٢٠

١۴٠٠۴٠/١١٩۶٠سفید آب سرب خشک

ســـرنج و ـمــردار ســـنگ    
خاک

٢١۵٠١٠/١٢٣۶۵

ســوجات    -٣ الیاف و من
)بسته بندی شده(

٧٠٠٨٠/١١٢۶٠عدلی-گونی و چنائی

ش ماشینی ۴٩٠٨٠/١٨٨٢قالی و فر

-الیــاف تابیــده و نظــایر آن   
عدلی

۵۴٠۴٠/٢١٢٩۶

۴٩٠۴٠/٢١١٧۶عدلی-پنبه

ــه ای بســـته       فالفـــل پنـب
بندی شده

٢٠٠۴٠/٢۴٨٠

س پنیه ای شسـته          اجنا
شده

۴۵٠۴٠/٢١٠٨٠

ـــا و ملحفــــه        پارچــــه ـھ
پنبه ایھای

٣٨٠۴/٢٩١٢

۴٠٠۴/٢٩۶٠١٠٠٠الیاف و پنبه و نخ پنبه 

تا٣١٠۴٠/٢٧۴۴پوشال بخاری متراکم

ــدی و     –کنـــف   کتـــان ھـن
)متراکم(نظابر آن 

۶۶٠۴٠/٢١۵٨۴١۵٠٠

پارچـــه ھـــای کـتــانی و       
جامه و غیره

۴٩٠۴٠/٢١١٧۶

۶۵٠٨٠/١١١٧٠حوله نظابر آن

ابریشــــم و منســــوجات   
ابریشمی

٧٣٠۴٠/٢١٧۵٢

--٧٨٠پشم عدلی متراکم

٢١٠۴٠/٢۵٠۴پشم عدلی غیر متراکم

۴٣٠١٠٣٢پشم بافته شده

ی   -۴ محصــوالت غذایــ
)بسته بندی شده(

۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠لوبیا-باقال

۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠نوشیدنی ھا با بطری

٩۴٠٨٠/١١۶٩٣اغذیه کنسرو

٧٣٠۴٠/٢١٧۵٢حبوبات-غله

۵٧٠۴٠/٢١٣۶٨١٠٠٠کاکائو

تا۵۴٠۴٠/٢١٢٩۶قھوه بوداده

٩٠٠٨٠/١١۶٢٠١۵٠٠خرما

١٢٠٠۵٠/١١٨٠٠انجیر

۶۵٠۵٠/١٩٧۵آرد

۵٧٠۴٠/٢١٣۶٨میوه جات تازه

گوشـــت و ـفــرآورده ھـــای       
گوشتی

٧٣٠٨٠/١١٣١۴
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٨١٠٨٠/١١۴۵٨شیز غلیط و فشزده

س چغندر در بشکه ٧٨٠۵٠/١١١٧٠مال

٩۴٠٨٠/١١۶٩٢برنج

٧۵٠۵٠/١١١٢۵نمک میوه

١١۵٠۵٠/١١٧٢۵نمک

۶٢٠۴٠/٢١۴٨٨١٠٠٠گرد صابون

تا۴٠٠٨٠/١٧٢٠نشاسته

٧٠٠۵٠/١١٠۵٠١۵٠٠شکر

٨٣٠٨٠/١١۴٩۴قند

۴٠٠۴٠/٢٩۶٠چای

س فلزی    -۵ سته (اجنا ب
شده )بندی 

۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠اسباب یدکی ماشین 

١۶٢٠٨٠/١٢٩١۶زنجیر

٧٣٠۴٠/٢١۵٧٢کارد و چنگال و غیره

۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠وسایل الکتریکی 

١٠۵٠٨٠/١١٨٩٠لوله و براق آالت

۵٠٠٨٠/١٩٠٠قفل

٣٣٠۴٠/٢٧٩٢وسائل ماشین آالت سبک

۴٩٠۴٠/٢١١٧۶١۵٠٠وسائل بھداشتی 

تا٩٠٠٨٠/١١۶٢٠لوله و اتصاالت بھداشتی

١۶۵٠٨٠/١٢٩٧٠٢٠٠٠پیچ

۴۵٠٠۶٠/٠٢٧٠٠ورق آھنی و حلبی

١٢٠٠٨٠/١٢١۶٠ابزار کار فلزی سبک

٢١۵٠--سیم و کابل بر روی قرقره

١٠٠٠۵٠/١١۵٠٠سیمھای مسی عایق دار

١٢٠٠٨٠/١٢١۶٠سیمھای گالوانیزه

س متفرـقــــه   -۶ اجنـــــا
)بسته بندی شده(

۴٩٠٨٠/١٨٨٢الستیک اتومبیل

١٠۵٠٨٠/١١٨٩٠١۵٠٠کتاب

تا--٣٢٠اثاثیه اطاق

۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠٢٠٠٠شیشه و چینی آالت

٣٢٠۴٠/٢٧۶٨پوست و چرم

س چرمی ۶۵٠۴٠/٢١۵۶٠چرم و اجنا

۵٧٠٨٠/١١٠٢۶و مقواکاغذ و روزنامه

کاغذ نوشتنی فرم و نظایـر           
آن

٩٧٠٨٠/١١٧۴۶

۵٢٠٨٠/١٩٣۶طناب حلقه بندی شده 

٨١٠۴٠/٢١٩۴۴الستیک خام

۵٧٠۴٠/٢١٣۶٨تنباکو

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
.قانونی دارد
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٣-۶پیوست شماره 

ش تحلیل دینامیکی محاسبه بار باد صرو در ساختمانھای خا

:مقدمه-١-٣-۶پ
ش باد و اثر آن بر سازه، سرعت باد ثابت نبوده و به صورت لحظه ای تغییر می کنـد                 ایـن تغییرات در       .در ھنگام وز

ترازھای مختلف سازه از سطح زمین و نیز در مناطق مختلف که به لحــاظ تـراکم ســاختمان ھـا یا انبـوه درختـان                                
تغییرات لحظه ای سرعت باد، عالوه بر اینکه بار ناشی از باد بــر ســازه ھـا را                    .فرق داشته باشند، متفاوت است      

این عامل خود متقـابًال بر بــار           .می گردد تغییر می دھد، موجب تحریک دینامیکی سازه ھای نرم و انعطاف پذیر                     
.ناشی از باد اثر می گذارد

ت، دربرگیرنـده اثــرات تغیـیر سـرعت در ترازھـای                           Ceضریب اثر تغییر سرعت،     که در متن آئین نامه ارائه شده اـس

مختلف سازه، موقعیت منطقه به لحاظ تراکم موانع، و نیز تغییرات لحظه ای سرعت نسبت بـه سـرعت متوســط                     
ش باد و نیز بر اثر فشارھای متناوب ناشی از جریانھای                             .می باشد  ولی اثرات ناشی از نوسان سازه در جھت وز

ی گـیرد             ایـن اثـرات در ســازه ھـای       .گردابی الیه ھای ھوا را که در کنــاره ھـای سـازه ایجــاد مــی شــوند، دربرنـم
.انعطاف پذیر، مانند ساختمانھای بلند، ممکن است حائز اھمیت شوند و بار ناشی از باد را تحت تأثیر قرار دھند

ی دھــد                ش ھــا تنھـا نوســان سـازه در       .پیوست حاضر روشی برای محاسبه اثرات فوق را به دســت ـم در ایــن رو
ش بــاد،                                      ش باد مورد توجه قرار گرفته و از سایر نوسـانات، از جملـه نوســان سـازه در جـھت عمـود بـر وز جھت وز

نوسانات دذکر شده معمول اثر چندانی بر بار ناشی از باد ندادرنــد ولی در بعضــی سـازه                         .صرفنظر گردیده است  
.برای تعیین اثر اینگونه نوسانات الزم است به منابع معتبر مراجعه شود.ھا ممکن است حائز اھمیت شوند

Ceضریب اثر تغییر سرعت، -٢-٣-۶پ 

ش تحلیل دینامیکی محاسبه بار باد به صورت حاصلضرب دو ضریب زیر نوشــته                   Ceضریب اثر تغییر سرعت       ، در رو

:می شود

)١-٣-۶-پ(

,Cgضزائب  CL نامیــده مــی شــوند و طبــق ))ضـریب اثــر اوج بــاد  ((و ))ضریب اثر امکـان ((در این رابطه به ترتیب

.تعریف و محاسبه می شوند۴-٣-۶-و پ٣-٣-۶-بندھای پ 

CLضریب اثر مکان، -٣-٣-۶-پ

، دربرگیرنده اثرات تغییرات سرعت در ارتفاع ساختمان و نیز اثر وجود موانع در منطقه بــر ایـن              CLضریب اثر مکان،  
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.تیز باید رعایت گردد٢-۶-۶-۶این ضریب به شرح زیر تعیین می شود و در کاربرد آن ضابطه بند .تغییرات است
:در نواحی داخلی شھرھا و یا محلھایی که دارای ساختمانھای متعدد و یا انبوه درختان اند-الف

)٢-٣-۶-پ(

:در نواحی باز خارج از شھرھا و یا محلھایی که دارای ساختمانھا و یا درختان پراکنده اند-ب

.ارتفاع تراز مورد نظز در ساختمان برای محاسبه فشار باد استZدر این رابطه 

Cgضریب اثر اوج باد، -۴-٣-۶-پ

ایـن ضــریب بـا    .، ینا به تعریف، نسبت اثر پیشینه بارگذاری بـاد بــه اثــر متوسـط آن اســت              Cgضریب اثر اوج باد،     

:استفاده از رابطه زیر تعیین می شود

ضـریب آمــاری اوج اثــر بـار گـذاری          gpانحراف معیار بارگذاری بـاد،       اثر بارگذاری متوسط باد،        در این رابطه     

نســبت .این ضرائب با استفاده از تحلیل دینامیکی سازه برای ارتعاشات تصادفی به دست مــی آینــد                 .است

.را می توان به طور خالصه به شرح زیر تعیین نمودgPو ضریب 

سبت١-۴-٣-۶-پ ن

:از رابطه زیر محاسبه می شودنسبت 

)۵-٣-۶پ (
:پارامترھای موجود در این رابطه به شرح زیر تعیین می شوند

:ضریبی است کهK–الف 

:الف-٣-٣-۶برای مناطق بند پ 

:ب-٣-٣-۶برای مناطق بند پ 

.در نظر گرفته می شود

بدست ٣-٣-۶، تست که با استفاده از روابط بند پ Hدر ارتفاع ساختمان، CL، مقدار ضریب اثر امکان، CLH-ب
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.آورده می شود

ی گـردد    ١-٣-۶-که با استفاده ار نمودار شکل پ       ))ضریب تالطم محیط  ((، ضریبی است به نام    B–پ  .تعییـن ـم

.عرض وجه رو به باد ساختمان استWارتفاع ساختمان و Hدر این نمودار 

ش ابعـاد        ((، ضریبی است به نــام        S-ت ب نسـبتھای       ))ضـریب کـاھ ش    ((،  کــه برحـس س کاـھ فرکــان

س نســبتھای نوسـان ســازه         nدر این رابطه     .به دست می آید     ٢-٣-۶با استفاده از نموداز شکل پ         ))یافته فرکــان

.، استHسرعت متوسط باد در ارتفاع ساختمان، VHبرحسب ھرتز، و 

:مقدار این سرعت را می توان با استفاده از رابطه

)۶-٣-۶پ (

.سرعت مبنای باد در منطقه برحسب متر بر ثانیه استVبه دست آورد، 

-ث F         س اصـلی نوســان سـازه کـه بـر حســب پارامتـر                   ))انرژی اوج بـاد   نسبت  ((، ضریبی است به نامه در فرکـان

س طول موج، .به دست می آید٣-٣-۶-با استفاده از نمودار شکل پعک

λ            ٠٢و برای سازه ھای بتن آرمه برابــر     ٠١/٠، نسبت میرائی بحرانی است که برای سازه ھای فوالدی برابر با/

.اختیار می گردد٠

gPضریب اوج -٢-۴-٣-۶-پ

:از رابطه))نرخ متوسط نوسانات((νبا محاسبه gPضریب اوج 

ک سـاعت فـرض             .تعیین می گردد  ۴-٣-۶با استفاده از نمودار شکل      درتعیین مقدار در این نمودار زمان تداوم باد ـی
.شده است

س اصلی نوسان سازه ۵-٣-۶پ  n0فرکان

س اصلی نوسان سازه،      ی  در غیر این صـورت      .را، با استفاده از تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد     n0فرکان ـم

توان آن را با استفاده از روابط تجربی داده شده برای تعیین پریود اصلی نوسان سازه، در فصـل ھفتــم ایـن آئیــن                           

منظـور  n0محاسبه شده از این روابط را در محاسبه          Tدر این حالت، باید ھشتاد درصد مقادیر          .نامه، تعیین نمود  

با استفاده از محاسبات تحلیلی تعیین شده باشد،مقدار آن لزومی نـدارد کوچکتر از ایـن مقـدار                        n0چنانچه  .کرد

.در نظر گرفته شود
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تغییرات ضریب اوج بانرخ متوسط نوسانات۴-٣-۶-شکل پ 

ایراندرجه بندی خطر نسبی زلزله شھرھا و نقاط مھم

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*خوزستانآبادان١

*ایالمآبدانان٢

Page 5 of ٣پیوست 30

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\peivast-6-3.html



-الف

سآباده٣ *فار

*زنجانآب بر۴

*قزوین)آوج(آب گرم ۵

*قزوینآبیک۶

*آذربایجان شرقیآذرشھر٧

*اصفھانآران٨

*گیالنآستارا٩

*گیالنآستانه١٠

*سمنانآستانه١١

*مرکزیآستانه١٢

*مرکزیآشتیان١٣

*خراسان شمالیآشخانه١۴

*خوزستانآغاجاری١۵

*گلستانآق قلعه١۶

*مازندرانآالشت١٧

*مازندرانآمل١٨

*قزوینآوج١٩

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*زنجانابھر١

*یزدابر کوه٢

*اصفھانابیانه٣

*مرکزیاراک۴

*تھرانارجمند۵

سارسنجان۶ *فار

*اردبیلاردبیل٧

*اصفھاناردستان٨
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*یزداردکان٩

*چھارمحال و بختیاریاردل١٠

*آذربایجان غربیارومیه١١

*خوزستاناروند کنار١٢

*لرستانازنا١٣

ساستھبان١۴ *فار

*ھمداناسدآباد١۵

*خراسان شمالیاسفراین١۶

*کرمانشاهاسالم آباد غرب١٧

*آذربایجان غربیاشنویه١٨

*تھراناشتھارد١٩

*اصفھاناصفھان٢٠

*اردبیلاصالندوز٢١

ساقلید٢٢ *فار

*لرستانالشتر٢٣

*لرستانالیگودرز٢۴

*سمنانامیرآباد٢۵

*خوزستانامیدیه٢۶

*کرمانانار٢٧

*اصفھانانارک٢٨

*خوزستاناندیمشک٢٩

*آذربایجان شرقیاَھر٣٠

*بوشھراھرم٣١

*خوزستاناھواز٣٢

*خوزستانایذه٣٣

*سیستان و بلوچستانایرانشھر٣۴

*ایالمایالم٣۵

*ایالمایوان٣۶
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-ب

*سمنانایوانکی٣٧

ی زلزلهاستانشھرستانردیف سب خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*مازندرانبابل١

*مازندرانبابلسر٢

*خراسان رضویباجگیران٣

*اصفھانبادرود۴

*خوزستانباغملک۵

*کرمانبافت۶

*یزدبافق٧

*کردستانبانه٨

*خراسان رضویبجستان٩

*خراسان شمالیبجنورد١٠

*خراسان رضویبردسکن١١

*کرمانبردسیر١٢

*بوشھربرازجان١٣

*لرستانبروجرد١۴

*چھارمحال و بختیاریبروجن١۵

*سیستان و بلوچستانیزمان١۶

*خوزستانبستان١٧

*آذربایجان شرقیبستان آباد١٨

*ھرمزگانبستک١٩

*سمنانبسطام٢٠

*خراسان رضویبشروئه٢١

*مازندرانبلده٢٢

*چھارمحال و بختیاریبلداجی٢٣

*کرمانبم٢۴

سیستان و بلوچستانبمپور٢۵
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*

*آذربایجان غربیبوکان٢۶

*آذربایجان شرقیبناب٢٧

*خوزستانبندر امام خمینی٢٨

*گیالنبندر انزلی٢٩

*گلستانبندر ترکمن٣٠

*ھرمزگانبندر خمیر٣١

*بوشھربندر دیر٣٢

*بوشھربندر دیلم٣٣

*بوشھربندر طاھری٣۴

س٣۵ *ھرمزگانبندرعبا

*بوشھربندر عسلویه٣۶

*گلستانبندر گز٣٧

*بوشھربندر گناوه٣٨

*ھرمزگانبندر لنگه٣٩

*خوزستانبندر ماھشھر۴٠

*بوشھربندر مقام۴١

*قزوینبوئین زھرا۴٢

*بوشھربوشھر۴٣

*تھرانبومھن۴۴

*یزدبھاباد۴۵

*خوزستانبھبھان۴۶

سبھرستان۴٧ *فار

*مازندرانبھشھر۴٨

*سمنانبیارجمند۴٩

*کردستانبیجار۵٠

*خراسان جنوبیبیرجند۵١

*کرمانشاهبیستون۵٢

*
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-پ

-ت

اردبیلبیله سوار۵٣

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف 

کممتوسطزیادخیلی زیاد

س آباد١ *اردبیلپار

*کرمانشاهپاوه٢

*لرستانپل دختر٣

*آذربایجان غربیپلدشت۴

*مازندرانپل سفید۵

*مازندرانپلور۶

*آذربایجان غربیپیرانشھر٧

*تھرانپیشوا٨

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*قزوینتاکستان١

ش٢ *گیالنتال

*خراسان جنوبیتایباد٣

*آذربایجان شرقیتبریز۴

*خراسان رضویتربت جام۵

*خراسان رضویتربت حیدریه۶

*سمنانترود٧

*آذربایجان شرقیتسوج٨

*یزدتفت٩

ش١٠ *مرکزیتفر

*آذربایجان غربیتکاب١١

*مازندرانتنکابن١٢

*ھمدانتویسرگان١٣

*تھرانتھران١۴
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-ج

-چ

-ح

*اصفھانتیران١۵

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*خراسان شمالیجاجرم١

*ھرمزگانجاسک٢

*سمنانجام٣

*سیستان و بلوچستانجالق۴

*خراسان رضویجغتای۵

*آذربایجان شرقیجلفا۶

*بوشھرجم٧

*اصفھانجندق٨

*کرمانشاهجوانرود٩

سجھرم١٠ *فار

*کرمانجیرفت١١

*گیالنجیرنده١٢

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*گیالنچابکسر١

*اصفھانچادگان٢

س٣ *مازندرانچالو

*سیستان و بلوچستانچابھار۴

*ھرمزگانچارک۵

*خراسان شمالیچمن بید۶

*اصفھانچرمھین٧

*خراسان رضویچناران٨

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن
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-خ

-د

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*ھرمزگانحاجی آباد١

*تھرانحسن آباد٢

*مازندرانحسن کیف٣

*خوزستانحمیدیه۴

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*بوشھرخارک١

ش٢ *سیستان و بلوچستانخا

سخاوران٣ *فار

سخرامه۴ *فار

*لرستانخرم آباد۵

*زنجانخرم دره۶

*خوزستانخرمشھر٧

*خراسان جنوبیخضری٨

*اردبیلخلخال٩

*مرکزیخمین١٠

سخنج١١ *فار

*مرکزیخنداب١٢

*خراسان جنوبیخواف١٣

*اصفھانخوانسار١۴

*اصفھانخور١۵

*یزدخور١۶

*بوشھرخورموج١٧

*خراسان جنوبیخوسف١٨

*آذربایجان غربیخوی١٩

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف
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-ر

کممتوسطزیادخیلی زیاد

سداراب١ *فار

*اصفھانداران٢

*بوشھردالکی٣

*سمناندامغان۴

*خراسان رضویدرگز۵

*لرستاندرود۶

*خراسان رضویدرونه٧

*ایالمدره شھر٨

*خوزستاندزفول٩

ض١٠ *خراساندشت بیا

س١١ *ایالمدشت عبا

*بوشھردلوار١٢

*مرکزیدلیجان١٣

*تھراندماوند١۴

*کھکیلویه وبویراحمددو گنبدان١۵

سده بید١۶ *فار

*اصفھاندھاقان١٧

*خوزستاندھدز١٨

*یزددھشیر١٩

*سیستان و بلوچستاندھک٢٠

*ایالمدھلران٢١

*تھراندیزین٢٢

*گیالندیلمان٢٣

*کردستاندیواندره٢۴

*یزددیھوک٢۵

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

Page 13 of ٣پیوست 30

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\peivast-6-3.html



-ز

*مازندرانرامسر١

*خوزستانرامشیر٢

*گلستانرامیان٣

*کرمانراور۴

*خوزستانرامھرمز۵

*کرمانراین۶

*خراسان شمالیرباط٧

*یزدرباط پشت بادام٨

*تھرانرباط کریم٩

*ھمدانرزن١٠

*گیالنرضوانشھر١١

*گیالنرشت١٢

*خراسان رضویرشتخوار١٣

*کرمانرفسنجان١۴

*کرمانشاهروانسر١۵

*ھرمزگانرودان١۶

*گیالنرودبار١٧

*گیالنرودسر١٨

*تھرانرودھن١٩

*تھرانری٢٠

*بوشھرریز٢١

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*سیستان و بلوچستانزابل١

*سیستان و بلوچستان زابلی٢

*سیستان و بلوچستان زاھدان٣

*کرمانزرند۴
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-س

سزرقان۵ *فار

*اصفھانزفره۶

*زنجانزنجان٧

*آذربایجان شرقیزنوز٨

*اصفھانزواره٩

*سیستان و بلوچستانزھک١٠

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*مازندرانساری١

*یزد ساغند٢

*چھارمحال و بختیاری سامان٣

*کرمانسبزآباد۴

*مرکزیساوه۵

*خراسان رضویسبزوار۶

سسپیدان٧ *فار

*خراسان جنوبیسده٨

*آذربایجان شرقیسراب٩

*سیستان و بلوچستانسراوان١٠

*خراسان جنوبیسرایان١١

*سیستان و بلوچستانسرباز١٢

*تھرانسربندان١٣

*خوزستانسربندر١۴

*خراسان جنوبیسربیشه١۵

*کرمانشاهسراب نیلوفر١۶

*کرمانشاهسرپل ذھاب١٧

*کرمانسرچشمه١٨

*چھارمحال و بختیاریسرخون١٩

*سمنانسرخه٢٠
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-ش 

*آذربایجان غربیسردشت٢١

س٢٢ *خراسان رضویسرخ

*اردبیلسرعین٢٣

*آذربایجان غربیسرو٢۴

سسعادت شھر٢۵ *فار

*کردستانسقز٢۶

*زنجانسلطان آباد٢٧

*زنجانسلطانیه٢٨

*قمسلفچگان٢٩

س٣٠ *آذربایجان غربیسلما

*سمنانسمنان٣١

*اصفھانسمیرم٣٢

*کرمانشاهسنقر٣٣

*خراسان رضویسنگان٣۴

*کردستانسنندج٣۵

*خوزستانسوسنگرد٣۶

*سیستان و بلوچستانسیب سوران٣٧

سسوریان٣٨ *فار

*تھرانسولقان٣٩

*کرمانشاهسومار۴٠

*گیالنسیاھکل۴١

*کرمانسیرجان۴٢

*کرمانسیرچ۴٣

*کھکیلویه و بویراحمدسی سخت۴۴

*آذربایجان غربیسیه چشمه۴۵

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف
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-ص

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*خوزستانشادگان١

*مرکزیشازند٢

*خراسان رضویشاندیز٣

*خراسان جنوبیشاھرخت۴

*سمنانشاھرود۵

*آذربایجان غربیشاھین دژ۶

*اصفھانشاھین شھر٧

*بوشھرشبانکاره٨

*آذربایجان شرقیشبستر٩

*آذربایجان شرقیشرفخانه١٠

*چھارمحال و بختیاریشلمزار١١

ش١٢ *خوزستانشو

*خوزستانشوشتر١٣

*کرمانشھداد١۴

*کرمانشھر بابک١۵

*تھرانشھر جدید پرند١۶

*اصفھانشھر رضا١٧

*چھارمحال و بختیاریشھرکرد١٨

*تھرانشھریار١٩

*سمنانشھمیرزاد٢٠

سشیراز٢١ *فار

*خراسان شمالیشیروان٢٢

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*زنجانصائین١

*خراسان رضویصالح آباد٢

*کرمانشاهصحنه٣
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-ط 

-ع

-ف

*آذربایجان شرقیصوفیان۴

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*بوشھرطاھری١

*تھرانطالقان٢

س٣ *یزدطب

*سمنانطزره۴

*سمنانطرود۵

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

س آباد١ *سمنانعبا

*آذربایجان شرقیعجب شیر٢

*بوشھرعسلویه٣

*یزدعقداء۴

*مازندرانعلمده۵

*اصفھانعلویجه۶

*گلستان)گرگان(علی آباد ٧

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*چھارمحال و بختیاریفارسان١

*خراسان شمالیفاروج٢

*ھمدانفامنین٣

سفراشبند۴ *فار

س۵ *خراسان رضویفردو

*مرکزیفرمھین۶

*سمنانفرومد٧
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-ق

*اصفھانفریدون شھر٨

*مازندرانفریدون کنار٩

*خراسان رضویفریمان١٠

*سیستان و بلوچستانفنوج١١

سفسا١٢ *فار

*تھرانفشم١٣

*گیالنفومن١۴

سفیروزآباد١۵ *فار

*اردبیلفیروزآباد١۶

*تھرانفیروزکوه١٧

*اصفھانفین١٨

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*مازندرانقائمشھر١

*خراسان جنوبیقائن٢

سقادرآباد٣ *فار

*کردستانقروه۴

*آذربایجان شرقیقره آغاج۵

*آذربایجان غربیقره ضیاء الدین۶

*قزوینقزوین٧

*آذربایجان غربیقطور٨

*ھرمزگانقشم٩

*کرمانشاهقصر شیرین١٠

*سیستان و بلوچستانقصر قند١١

*قمقم١٢

*اصفھانقمصر١٣

*خراسان رضویقوچان١۴

*زنجانقیدار١۵
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-ک

سقیر١۶ *فار

سبی زلزلهاستانشھرستانردیف خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*خراسان رضویکاخک١

سکازرون٢ *فار

*اصفھانکاشان٣

*خراسان رضویکاشمر۴

*کردستانکامیاران۵

*ھمدانکبوتر آھنگ۶

*تھرانکرج٧

*کرمانکرمان٨

*کرمانشاهکرمانشاه٩

*کرمانشاهکرند١٠

*آذربایجان شرقیکلیبر١١

*آذربایجان غربیکلیسا کندی١٢

*اردبیلکلور١٣

*گیالنکالچای١۴

*خراسان رضویکالت نادری١۵

*گلستانکالله١۶

*مرکزیکمیجان١٧

*سیستان و بلوچستانکنارک١٨

*بوشھرکنگان١٩

*کرمانشاهکنگاور٢٠

سکوار٢١ *فار

*قمکوشک٢٢

*خراسان جنوبیکولی٢٣

*ھمدانکوھانی٢۴
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-گ

*کرمانکوھبنان٢۵

*اصفھانکوھپایه٢۶

*لرستانکوھدشت٢٧

*چھارمحال و بختیاریکوھرنگ٢٨

*سیستان و بلوچستانکوھک٢٩

*قمکھک٣٠

*کرمانکھنوج٣١

*کرمانکیانشھر٣٢

*مازندرانکیاسر٣٣

ش٣۴ *ھرمزگانکی

*تھرانکیالن٣۵

ی زلزلهاستانشھرستانردیف سب خطر ن

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*قمگازران١

*ھرمزگانگاوبندی٢

*تھرانگچسر٣

*کھکیلویه و بویراحمدگچساران۴

ش۵ سگرا *فار

*خراسان شمالیگرمخان۶

*گلستانگرگان٧

*سمنانگرمسار٨

*اردبیلگرمی٩

*کرمانگلباف١٠

*اصفھانگلپایگان١١

*خراسان رضویگناباد١٢

*بوشھرگناوه١٣

س١۴ *گلستانگنبد کاوو

*چھارمحل و بختیاریگندمان١۵
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-ل

-م

*سیستان و بلوچستانگواتر١۶

*خراسان شمالیگیفان١٧

*کرمانشاهگیالن غرب١٨

*زنجانگیلوان١٩

*اردبیلگیوی٢٠

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

سالر١ *فار

*خوزستاناللی٢

سالمرد٣ *فار

*تھرانلواسان۴

*ھرمزگانالوان۵

*اردبیلالھرود۶

*گیالنالھیجان٧

*چھارمحل و بختیاریلردگان٨

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*لرستانمامون١

*گیالنماسوله٢

*آذربایجان غربیماکو٣

*خوزستانماھشھر۴

*کرمانماھان۵

*زنجانماه نشان۶

*اصفھانمبارکه٧

*سمنانمجن٨

*مرکزیمحالت٩
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*مازندرانمحمودآباد١٠

*خراسان رضویمرزداران١١

*آذربایجان شرقیمراغه١٢

*گلستانمراوه تپه١٣

*تھرانمردآباد١۴

*مازندرانمرزن آباد١۵

*آذربایجان شرقیمرند١۶

سمرودشت١٧ *فار

*یزدمروست١٨

*کردستانمریوان١٩

*خوزستانمسجد سلیمان٢٠

*تھرانمشاء٢١

*اردبیلمشکین شھر٢٢

*خراسان رضویمشھد٢٣

*سمنانمعلمان٢۴

*قزوینمعلم کالیه٢۵

*خوزستانمالثانی٢۶

*ھمدانمالیر٢٧

*گیالنمنجیل٢٨

*ایالمموسیان٢٩

*آذربایجان غربیمھاباد٣٠

*سمنانمھدی شھر٣١

سمھر٣٢ *فار

*ایالممھران٣٣

*یزدمھریز٣۴

*آذربایجان غربیمیاندوآب٣۵

*آذربایجان شرقیمیانه٣۶

*یزدمیبد٣٧

*
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-ن

-و

سیستان و بلوچستانمیر جاوه٣٨

*گلستانمینودشت٣٩

*اصفھانمیمه۴٠

*سمنانمیامی۴١

*ھرمزگانمیناب۴٢

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*اصفھاننائین١

*چھارمحال و بختیاریناغان٢

*یزدنایبند٣

*اصفھاننجف آباد۴

*سیستان و بلوچستاننصرت آباد۵

*اصفھاننطنز۶

*اردبیلنمین٧

*آذربایجان غربینقده٨

*مازندراننکاء٩

*مرکزینوبران١٠

*کرمانشاهنوسود١١

*مازندراننوشھر١٢

*مازندراننور١٣

سنورآباد١۴ *فار

*ھمداننھاوند١۵

*خراسان جنوبینھبندان١۶

*اردبیلنیر١٧

سنیریز١٨ *فار

*خراسان رضوینیشابور١٩

*سیستان و بلوچستاننیک شھر٢٠
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-ه

-ی

ش تحلیل دینامیکی طیفی جزئیات رو
)با استفاده از تحلیل مدھا و طیف بازتاب طرح(

حرکت زمین بر اثر زلزله -١
از اینجا که بازتاب یک ساختمان بر اثر زلزله، بستگی به ویژگیھای حرکت زمین دارد، باید سعی نمود تا حرکاتــی                          

ی            .را که در زمین، در ھنگام وقوع یک زلزله عمده ایجاد می شوند، تعریف کرد                 متأسفانه با یک تعریــف واحــد نـم

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*تھرانورامین١

*اصفھانورزنه٢

*آذربایجان شرقیورزقان٣

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

کممتوسطزیادخیلی زیاد

*یزدھرات١

س٢ *آذربایجان شرقیھری

*کرمانشاهھرسین٣

*گیالنھشتپر۴

*اردبیلھشتجین۵

*آذربایجان شرقیھشترود۶

*تھرانھشتگرد٧

*خوزستانھفتگل٨

*ھمدانھمدان٩

*خوزستانھندیجان١٠

*خوزستانھویزه١١

خطر نسبی زلزلهاستانشھرستانردیف

خیلی 

زیاد

کممتوسطزیاد

*کھکیلویه و بویراحمدیاسوج١

*یزدیزد٢
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.توان تمام حرکات مختلفی را که ممکن است در یک محل به خصوص اتفاق بیفتد، مشخص نمود
:به طور کلی می توان موارد زیر را در مورد حرکات زمین بر اثر زلزله، ذکر کرد

ی                )گسل مسبب (حرکات زمین در نزدیکی منشأ زلزله          * شدید بوده و با دور شدن از آن این حرکات ضعیف تر ـم
.شوند

ش می یابند* ش زمین با دور شدن از منشأ افزای .زمان ھای تناوب عمده ارتعا
الیه ھای عمیق خاک نرم، حرکاتی را در سطح زمین ایجاد می کنند که دارای زمان تناوب ھای عمده طوالنی                           *

.تری نسبت به حالت وجود الیه ھای سخت و یا سنگی می باشند
ت آمـده، از دسـتگاه ھـای شــتاب              اندازه گیری اولیه حرکت زمین بر اثر زلزله، ھمان شتاب نگاشت ھای بــه دـس

ی                         .نگار است  در امتـدادھای عمــود بر        (اطالعات به دست آمده از یک شتاب نگـار معموًال شــامل دو مؤلفـه افـق
سـاختمان ھـا آن اســت کـه       ھر چند که حالت ایــده آل در طراحــی    .و یک مؤلفه قائم حرکت می باشند    )یکدیگر

ص که احتمال وقوع آن در آینــده بــا قبــول یــک مـیزان خطـر معلـوم                       ساختمان در برابر اثر یک شتاب نگاشت مشخ
وجود دارد، طراحی شود، لیکن اشکاالتی که در حال حاضر برای تعیین مشخصات دقیق شتاب نگاـشت فرضــی                           
ش ھـای                      در محل یک ساختمان وجود دارد ایجاب می نماید به جـای اسـتفاده مسـتقیم از شــتاب نگاشـتھا از رو

ش ھا   .دیگری که حداکثر بازتاب ھای ساختمان را تعیین می کند، استفاده شود    عملی ترین و متداولترین این رو
ش طیف بازتاب زلزله است .در حال حاضر رو

طیف بازتاب زلزله -٢

در صورتی که برای یک شتاب نگاشت معین و برای یــک نسـبت میرایــی ثابــت، منحــنی تغیـیرات حـداکثر بازتــاب               

برای یک سیستم با یک درجه آزادی با زمانھای تناوب مختلف، رسم گردد، این منحــنی طیــف                          Saشتاب مطلق   

.این طیف را می توان برای میرایی ھای مختلف سازه ترسیم نمود.نامیده می شود)مطلق(بازتاب شتاب 

ی                                   ک شـتاب نگاشــت را دارا ـم طیف بازتاب فوق برای یک زلزله خاص بوده و ھمان شکل مربوط به اسـتفاده از ـی
بـرای رفــع ایــن نقیصــه بـا اسـتفاده از مجموعه ای از             .باشد و لذا نمی تواند به تنھایی مبنای طراحی قرار گـیرد        

ف ھمـوار شـده بــرای طــرح و یــا                                    طیف ھای بازتاب زلزله ھای مختلف، ولی ھمگن و اجـرای عملیـات آمــاری، طـی
.سطح بھره برداری به دست می آید

س      )٢-١-۴-٢(طیف استاندارد آئین نامه، بند      (این گونه طیف ھا یا با دستورالعمل مندرج در آئین نامه                و یـا براسـا

.به دست می آید٣-١-۴-٢طیف ویژه ساختگاه، بند (مطالعات ویژه موقعیت محل 

و نسبت میرایی معین را می توان با در          Tحداکثر کلیه بازتاب ھای یک سیستم با یک درجه آزادی با زمان تناوب                

ی تــوان از مقادیـر              .به دست آورد  Saدست داشتن   در این آئین نامه، در اکثر موارد مطـابق شــرایط ذکـر شـده ـم

.استفاده کردSaبه عنوان )٢-١-۴-٢بند (طیف استاندارد آئین نامه 

:یعنی برای زلزله طرح

:و برای زلزله سطح بھره برداری

تحلیل طیفی بازتاب ھای ساختمان -٣

انتخـاب آزادی بــرای انجـام      .ساختمان ھای چند طبقه به صورت سازه ھای با چند درجه آزادی تحلیل می گردند                 
.تحلیل دینامیکی، به نوع سازه، مدل انتخابی و میزان دقت مورد نظر بستگی دارد

در صورت استفاده از نرم افزارھای اجزای محدود، مدل سازه عمومــًا دارای تعـداد نســبتًا زیـادی درجـه آزادی کـه                    
ف            .مشتمل بر درجات آزادی انتقالی و چرخشی است، خواھد بود        ض صـلب بـودن ـک لیکن به صورت معمول با فر
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ش می یابد٣ھای طبقات، تعداد درجات آزادی اصلی سازه به   این سه درجـه آزادی    .درجه آزادی در ھر کف کاھ
حالــت خـاص ایـن نــوع مـدل          .درجه آزادی حرکت انتقالی و یک درجه آزادی حرکت چرخشی است               ٢مشتمل بر   

.سازی قابھای دو بعدی است که در این حالت، آزادی صرفًا شامل حرکتھای جانبی در ھر طبقه خواھد بود
ساختمان ھای چندین طبقه با جرم ھای پراکنده به صورت سـازه ھـای بـا چند درجـه آزادی کـه دارای مـدھای                                       

.ارتعاشی متعدد می باشند، تحلیل می گردند
در ھنگام اثر نمودن زلزله به پای سازه با چند درجه آزادی، تغییر شکل جانبی ســازه ترکیبی از اثر تمـام شـکل                               
ش زمیــن نزدیکــتر باشـند،                                ھای مدی سازه است، لیکن مدھایی که زمان تناوب طبیعی آنھا با زمان تنـاوب ارتعـا

.بیشتر بر روی تغییر شکل سازه اثر می گذارند
ی تــوان حداکثــر                                    برای ھر مد ارتعاشی عمده با توجه به زمان تناوب، شـکل مـدی، توزیـع جـرم و طـیف بازتــاب ـم
ی در طبقــات را                                پاسخ ھای سازه از قبیل تغییر مکان جـانبی طبقـات، شــتاب طبقـات، نیروھـا و لنگرھـای واژگوـن

ب نمـود              .محاسبه نمود  س باید نتایج به دست آمده برای مدھای مختلف ارتعاشــی را بـا یکــدیگر ترکـی بـرای   .سپ
س باالتر، زمان تناوب کمتر      (اغلب ساختمان ھا، مشارکت مدھای باالتر          نسبت به مدھای پـایین تــر ناچیـز     )فرکان

لیکن بـرای سـاختمان ھــای بلنـد و یــا ســاختمان ھـای بـا زمـان تنـاوب اصــلی زیــاد و یا                    .بوده و قابل اغماض اند   
ی تواننــد بـر روی                    ساختمان ھای نامنظم، اھمیت مدھای دوم، سوم و باالتر ارتعاشی زیــاد بــوده و ایـن مــدھا ـم

اھمیت مشارکت ھر مـد ارتعاشــی به ویژگیھـای مــدل سـاختمان و ویژگــی              .بازتاب مورد نظر تأثیر عمده بگذارند     
.ھای طیف بازتاب بستگی دارد

ش مناسبی برای ترکیب آثـار                       در صورتی که در یک سازه با چند درجه آزادی، چند مد دارای اھمیت باشند باید رو
ت                  ی سیســتم ھــای بـا چنـد            .مدھا انتخاب نمود که در انتھای این پیوست توضیح داده شده اـس در تحلیـل طیـف

درجه آزادی که صرفًا برای سیستم ھای با رفتار االستیک خطی کاربرد دارد، برای تعیین بازتاب ھای مختلف بــه                                    
:شرح زیر عمل می شود

با استفاده از اصول دینامیک سازه ھا، زمان ھای تناوب و شکل ھـای مـدی بـرای مــدھای عمــده سـاختمان                                  )١
.محاسبه می گردد

Mجرم مودی )٢
n

:از رابطه زیر محاسبه می شودnبرای مد شماره 

ش داده می شودnبردار ستونی شکل مد در رابطه فوق،  :است که به شکل زیر نمای

ھسـتند، اگـر      nدر مــد kتـا   ١مقادیر بی بعـد و متناســب بــا تغیـیر مکانھـای مختلــف در تــراز طبقـات               تا 
اگر ساختمان به صورت سه بعدی با کف صــلب          s=kساختمان به صورت دو بعدی با کف صلب مدل شده باشد،               

s=3kمدل شده باشد،  [M[ س جرم سازه است که دارای .ستون استsسطر و sماتری

:مطابق رابطه زیر محاسبه می شودnضریب تحریک مد )٣

rدر ساختمان ھای چند طبقه، مؤلفه ھای         
i

و ١برای درجات آزادی ھم امتداد با حرکت زمین مسـاوی           rدر بردار  

.برای سایر درجات آزادی مساوی صفر ھستند

ی     ٢-٢-۴-٢مدھای عمده سازه که باید در تحلیل طیفی مورد استفاده قرار گیرند مطابق بند                        آئین نامه تعییــن ـم

.گردد

Tبا استفاده از منحنی طیف بازتاب شتاب به ازای زمان تناوب ویژه آن مد،             nبرای ھر مد    )۴
n

S، شتاب طیفی  
an

.قرائت می شود

:را می توان به دست آوردnدر این مرحله، انواع پاسخ ھای سازه در مد )۵

محاسبه بردار تعیین مکان مدی سازه)١-۵
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از تفاضـل حـداکثر تغییر مکان جـانبی ترازھـای باال و                     nدر مــد drifrیا iمقدار تغییر مکان نسبی ھر طبقه     )٢-۵

:حاصل می شودnپایین آن طبقه در جھت مورد نظر در مد 

محاسبه بردار شتاب مدی حرکت)٣-۵

بردارھای  .درجه آزادی حرکت سازه ھستندSمؤلفه به ازای Sدارای و 

محاسبه بردار نیروی مدی طبقه)۵-۴

n، می توان اطالعات بیشتری از عملکرد سازه در مد            ۵با اجرای عملیاتی روی پاسخ ھای ارائه شده در بند          )۶

:کسب کرد

ش طبقه     )١-۶ از جمــع زدن مؤلفــه ھـای بــردار نــیروی طبقــات بـاالتر کـه            nدر ھر امتداد در مـد     Iمقدار حداکثر بر

.بُعدی خواھیم داشت٢برای قاب .متناظر با آن امتداد ھستند به دست می آید

ش پایه ساختمان در مد            شابه فوق بـا انتخـاب                       nبرای محاسبه حداکثر بر j=1در ھر امتداد می توان از رابطـه م

:استفاده کرد، یعنی

ش پایه ساختمان در مد  :در حالت کلی از رابطه برداری زیر حاصل می شودnحداکثر بر

P        بســته  )حرکت چرخشــی ١حرکت افقی و  ٢(مولفه قابل انتخاب است     ٣نشان دھنده مؤلفه مورد نظر از بین

rبه انتخاب، مؤلفه ھای      
p

rاگر  .و بقیه مساوی صفر خواھند بود     ١متناظر با درجه آزادی مورد نظر مساوی     
p

rبـا   

Lبه کار رفته در محاسبه 
n

Vیکی باشد، می توان از رابطه عددی 
n

:استفاده کرد

Vدر این صورت، امتداد 
n

ش پایه در جھت مولفه  .خواھد بودp، بر

Vبرای قابھای دو بُعدی، رابطه عددی 
n

.ھمواره برقرار است

س          nمقدار حداکثر لنگر واژگونی در ھر جھت در مد       )٢-۶ از ضرب کردن نیروی ھر طبقه در ارتفاع آن طبقه و سـپ

:در حالت کلی داریم.جمع کردن حاصلضرب ھا به دست می آید

س ارتفاع طبقات از تراز پایه است و به شکل زیر ظاھر می شود :ماتری

در حالت قاب  rبُعدی،٢
p

در معادله فوق حذف می شود و 
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بـرای   )شـامل آثــار    (یا در دست داشتن نیروھای جانبی و تغییر مکان جانبی طبقات، نیروی داخلی اعضا              
س نیروھای نھایی اعضا با                                  ھر مد ارتعاشی و با روشھای متداول تحلیل استاتیکی جداگانه محاسبه شده و سپ

.توجه به ترکیب آماری، نتایج تحلیل ھر مد مطابق بند زیر محاسبه می گردد

ترکیب اثر مدھا-۴

ش تحلیل مدی که در قسمت قبل توضیح داده شد، حداکثر بازتاب ھای مختلف سازه،                            ش ھا و    (در رو نیروھا، تال

ش می کند، به دست می آید          )یا تغییر مکانھا    از آنجا .ھنگامی که در یکی از مدھای طبیعی با اھمیت خود ارتعا

ی افتـد، الزم اســت بــا                            ف در یــک زلزلـه، بـه طـور ھمزمــان اتفـاق نـم که این حداکثر بازتابھــا بــرای مــدھای مختـل

ف سـازه تخمیــن زده شـود                ش  .روشھای آماری مقداری بازتاب ھای کلی حـداکثر در اعضـای مختـل ایـن چنیــن رو

ش احتمــالی بیــن بازتابھـای                              س ترکیبی از حداکثر بازتابھای مــدھای مختـلف بــوده و آثــار انـدرکن آماری باید براسا

یکی از روشھای آماری ترکیب مـدھا بـا یکدیگــر             .مختلف نزدیک به یکدیگر حاصل از مدھای مختلف را در بر بگیرد                 

ش          ش جذر مجموع مربعات یا رو ش بازتاب کلی،        .است(SRSS)رو ، در امتداد ھر درجه آزادی از رابطه           Uدر این رو

:زیر به دست می آید

uدر رابطه فوق، 
n

از .جمع تعــداد مدھای تحــت بررســی اســت     Nبوده و nبازتاب درجه آزادی مورد نظر برای مد     

ش می توان در مواردی استفاده نمود که زمان تناوب مدھای مختلف بــا یکــدیگر متفـاوت بـوده و از یکدیگــر                         این رو

:فاصله کافی داشته باشند به نحوی که رابطه زیر صادق باشد

ض شده و %۵در رابطه فوق، نسبت میرایی برابر  Tفر
n

Tو 
m

nبه ترتیب زمان ھای تناوب طبیعی برای مـدھای   

.استmو 

در صورتی که رابطه فوق صادق نباشد، جوابھای به دست آمده از ترکیب جذر مجموع مربعات قابل اعتماد نبـوده         

ش                           ی کامـل یـا رو ش دیگری که به نام ترکیب مربـع ت اسـتفاده شـود         (CQC)و بھتر است از رو ایـن  .موسـم اـس

ش قابلیت کاربرد عمومی برای اکثر حالتھا را دارد .رو

ش ترکیب مربعی کامل بازتاب کلی ترکیبی،  :از رابطه زیر به دست می آیدUدر رو

uدر رابطه فوق، مقادیر       
n

uو  
m

ش سازه به ترتیب                         حداکثر بازتابھای سازه در درجه آزادی مورد نظر به ھنگام ارتعا

بوده و mو nدر مدھای 
ت کـه در محاسـبه           .ضریب بین مدی است که از رابطه زیر محاسبه می گردد         طـبق  Uھمچنین بایـد توجـه داـش

uرابطه باال عالمتھای 
n

uو 
m

.باید رعایت شود
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.منظور می شوددر رابطه فوق، 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می 

.باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش تحلیل دینامیکی طیفی جزئیات رو
)با استفاده از تحلیل مدھا و طیف بازتاب طرح(

حرکت زمین بر اثر زلزله -١
از اینجا که بازتاب یک ساختمان بر اثر زلزله، بستگی به ویژگیھای حرکت زمین دارد، باید سعی نمود تا حرکاتی                                

ی          .را که در زمین، در ھنگام وقوع یک زلزله عمده ایجاد می شوند، تعریف کرد                       متأسفانه با یک تعریــف واحــد نـم
ص نمود ص اتفاق بیفتد، مشخ .توان تمام حرکات مختلفی را که ممکن است در یک محل به خصو

:به طور کلی می توان موارد زیر را در مورد حرکات زمین بر اثر زلزله، ذکر کرد
ی            )گسل مسبب (حرکات زمین در نزدیکی منشأ زلزله     * شدید بوده و با دور شدن از آن این حرکات ضعیف تر ـم

.شوند
ش می یابند* ش زمین با دور شدن از منشأ افزای .زمان ھای تناوب عمده ارتعا
الیه ھای عمیق خاک نــرم، حرکـاتی را در سـطح زمین ایجـاد می کننـد کـه دارای زمـان تنـاوب ھـای عمـده                                           *

.طوالنی تری نسبت به حالت وجود الیه ھای سخت و یا سنگی می باشند
ت آمـده، از دسـتگاه ھـای شــتاب                              اندازه گیری اولیه حرکت زمین بر اثر زلزله، ھمان شتاب نگاشت ھای به دـس

در امتـدادھای عمــود بر       (اطالعات به دست آمده از یک شتاب نگـار معمـوًال شــامل دو مؤلفـه افقی               .نگار است
سـاختمان ھـا آن اســت کـه         ھر چند که حالت ایده آل در طراحــی        .و یک مؤلفه قائم حرکت می باشند           )یکدیگر

ک مـیزان خطـر معلــوم                            ساختمان در برابر اثر یک شتاب نگاشت مشخص که احتمال وقوع آن در آینده بــا قبــول ـی
ی              ت فرـض وجود دارد، طراحی شود، لیکن اشکاالتی که در حال حاضر برای تعیین مشخصات دقیق شتاب نگاـش
ش ھـای                               در محل یک ساختمان وجود دارد ایجاب می نماید به جای اسـتفاده مسـتقیم از شــتاب نگاشـتھا از رو

ش              .دیگری که حداکثر بازتاب ھای ساختمان را تعیین می کند، استفاده شود              ی تـرین و متداولترین ایـن رو عمـل
ش طیف بازتاب زلزله است .ھا در حال حاضر رو

طیف بازتاب زلزله -٢

سبت میرایــی ثابــت، منحــنی تغیـیرات حـداکثر بازتـاب                        در صورتی که برای یک شتاب نگاشت معین و برای یک ن

برای یک سیستم با یک درجه آزادی با زمانھای تناوب مختلف، رسم گردد، این منحــنی طیــف                  Saشتاب مطلق   

.این طیف را می توان برای میرایی ھای مختلف سازه ترسیم نمود.نامیده می شود)مطلق(بازتاب شتاب 

ی                     ک شـتاب نگاشــت را دارا ـم ص بوده و ھمان شکل مربوط به اسـتفاده از ـی طیف بازتاب فوق برای یک زلزله خا
بـرای رفـع ایــن نقیصـه با اسـتفاده از مجموعـه ای از                       .باشد و لذا نمی تواند به تنھایی مبنای طراحی قرار گیرد               

طیف ھای بازتاب زلزله ھای مختلف، ولی ھمگن و اجـرای عملیـات آمــاری، طیــف ھمـوار شـده بـرای طـرح و یــا                    
.سطح بھره برداری به دست می آید

س     )٢-١-۴-٢(طیف استاندارد آئین نامه، بند  (این گونه طیف ھا یا با دستورالعمل مندرج در آئین نامه       و یـا براسـا

.به دست می آید٣-١-۴-٢طیف ویژه ساختگاه، بند (مطالعات ویژه موقعیت محل 

و نسبت میرایی معین را مــی تـوان بــا          Tحداکثر کلیه بازتاب ھای یک سیستم با یک درجه آزادی با زمان تناوب                

در این آئین نامه، در اکثر موارد مطابق شرایط ذکر شده می تـوان از مقادیــر              .به دست آورد Saدر دست داشتن  

.استفاده کردSaبه عنوان )٢-١-۴-٢بند (طیف استاندارد آئین نامه 
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:یعنی برای زلزله طرح

:و برای زلزله سطح بھره برداری

تحلیل طیفی بازتاب ھای ساختمان -٣

انتخـاب آزادی بــرای انجـام    .ساختمان ھای چند طبقه به صورت سازه ھای با چند درجه آزادی تحلیل می گردند        
.تحلیل دینامیکی، به نوع سازه، مدل انتخابی و میزان دقت مورد نظر بستگی دارد

در صورت استفاده از نرم افزارھای اجزای محدود، مدل سازه عمومًا دارای تعـداد نسـبتًا زیـادی درجــه آزادی کـه                                
ض صلب بـودن ـکف                .مشتمل بر درجات آزادی انتقالی و چرخشی است، خواھد بود                لیکن به صورت معمول با فر

ش می یابد        ٣ھای طبقات، تعداد درجات آزادی اصلی سازه به           این سه درجه آزادی    .درجه آزادی در ھر کف کاھ
ص ایــن نــوع مــدل    .درجه آزادی حرکت انتقالی و یک درجه آزادی حرکت چرخشی است        ٢مشتمل بر  حالــت خــا

.سازی قابھای دو بعدی است که در این حالت، آزادی صرفًا شامل حرکتھای جانبی در ھر طبقه خواھد بود
سازه ھـای بـا چند درجــه آزادی کـه دارای مدھای                             ساختمان ھای چندین طبقه با جرم ھای پراکنده به صورت 

.ارتعاشی متعدد می باشند، تحلیل می گردند
در ھنگام اثر نمودن زلزله به پای سازه با چند درجه آزادی، تغییر شکل جانبی سازه ترکیـبی از اثـر تمـام شـکل                                   
ش زمیــن نزدیکــتر باشـند،                  ھای مدی سازه است، لیکن مدھایی که زمان تناوب طبیعی آنھا با زمان تنــاوب ارتعــا

.بیشتر بر روی تغییر شکل سازه اثر می گذارند
ی تــوان حداکثـر                         برای ھر مد ارتعاشی عمده با توجه به زمان تناوب، شـکل مـدی، توزیـع جــرم و طیــف بازتــاب ـم

طبقـات، نیروھـا و لنگرھـای واژگونــی در طبقـات را          پاسخ ھای سازه از قبیل تغییر مکان جـانبی طبقـات، شــتاب         
ب نمـود                         .محاسبه نمود  س باید نتایج به دست آمده برای مدھای مختلف ارتعاشی را بـا یکــدیگر ترکـی بـرای   .سپ

س باالتر، زمان تناوب کمتر     (اغلب ساختمان ھا، مشارکت مدھای باالتر            نسبت به مدھای پایین تــر ناچیــز        )فرکان
لیکن برای سـاختمان ھــای بلنــد و یــا ســاختمان ھــای بـا زمان تنــاوب اصــلی زیــاد و یـا                      .بوده و قابل اغماض اند      

ی تواننـد بر روی                                   ساختمان ھای نامنظم، اھمیت مدھای دوم، سوم و باالتر ارتعاشی زیاد بــوده و ایـن مــدھا ـم
ی                      .بازتاب مورد نظر تأثیر عمده بگذارند              اھمیت مشارکت ھر مد ارتعاشــی بـه ویژگیھـای مــدل سـاختمان و ویژـگ

.ھای طیف بازتاب بستگی دارد
ش مناسبی برای ترکیب آثار                             در صورتی که در یک سازه با چند درجه آزادی، چند مد دارای اھمیت باشند باید رو

ت          ی سیســتم ھــای بـا چند         .مدھا انتخاب نمود که در انتھای این پیوست توضیح داده شده اـس در تحلیــل طیـف
درجه آزادی که صرفًا برای سیستم ھای با رفتار االستیک خطی کاربرد دارد، برای تعیین بازتاب ھای مختلف بـه                   

:شرح زیر عمل می شود
با استفاده از اصول دینامیک سازه ھا، زمان ھای تناوب و شکل ھـای مـدی بــرای مــدھای عمــده سـاختمان                         )١

.محاسبه می گردد
Mجرم مودی )٢

n
:از رابطه زیر محاسبه می شودnبرای مد شماره 
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ش داده می شودnبردار ستونی شکل مد در رابطه فوق،  :است که به شکل زیر نمای

ھسـتند، اگـر       nدر مــد   kتـا   ١مقادیر بی بعد و متناســب بـا تغیـیر مکانھــای مختلــف در تــراز طبقــات                  تا  
اگر ساختمان به صورت سه بعدی با کف صــلب  s=kساختمان به صورت دو بعدی با کف صلب مدل شده باشد،  

s=3kمدل شده باشد،  [M[ س جرم سازه است که دارای .ستون استsسطر و sماتری

:مطابق رابطه زیر محاسبه می شودnضریب تحریک مد )٣

rدر ساختمان ھای چند طبقه، مؤلفه ھای         
i

و ١برای درجات آزادی ھم امتداد با حرکت زمین مساوی           rدر بردار   

.برای سایر درجات آزادی مساوی صفر ھستند

ی      ٢-٢-۴-٢مدھای عمده سازه که باید در تحلیل طیفی مورد استفاده قرار گیرند مطابق بند               آئین نامه تعییـن ـم

.گردد

Tبا استفاده از منحنی طیف بازتاب شتاب به ازای زمـان تنــاوب ویـژه آن مـد،               nبرای ھر مد    )۴
n

ی       ، شـتاب طیـف

S
an

.قرائت می شود

:را می توان به دست آوردnدر این مرحله، انواع پاسخ ھای سازه در مد )۵

محاسبه بردار تعیین مکان مدی سازه)١-۵

از تفاضــل حـداکثر تغیـیر مکـان جـانبی ترازھـای بـاال و               nدر مد   drifrیا iمقدار تغییر مکان نسبی ھر طبقه        )٢-۵

:حاصل می شودnپایین آن طبقه در جھت مورد نظر در مد 

محاسبه بردار شتاب مدی حرکت)٣-۵

بردارھای  و 
.درجه آزادی حرکت سازه ھستندSمؤلفه به ازای Sدارای 
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محاسبه بردار نیروی مدی طبقه)۵-۴

n، می توان اطالعات بیشتری از عملکرد سازه در مد           ۵با اجرای عملیاتی روی پاسخ ھای ارائه شده در بند             )۶

:کسب کرد

ش طبقه      )١-۶ از جمــع زدن مؤلفـه ھـای بـردار نــیروی طبقـات بـاالتر کــه                   nدر ھر امتداد در مد      Iمقدار حداکثر بر

.متناظر با آن امتداد ھستند به دست می آید

.بُعدی خواھیم داشت٢برای قاب 

ش پایه ساختمان در مد             j=1در ھر امتداد می توان از رابطه مشـابه فـوق بـا انتخـاب                     nبرای محاسبه حداکثر بر

:استفاده کرد، یعنی

ش پایه ساختمان در مد  :در حالت کلی از رابطه برداری زیر حاصل می شودnحداکثر بر

P           بســته  )حرکت چرخشی ١حرکت افقی و    ٢(مولفه قابل انتخاب است     ٣نشان دھنده مؤلفه مورد نظر از بین

rبه انتخاب، مؤلفه ھای     
p

rاگر  .و بقیه مساوی صفر خواھند بود     ١متناظر با درجه آزادی مورد نظر مساوی        
p

rبا  

Lبه کار رفته در محاسبه 
n

Vیکی باشد، می توان از رابطه عددی 
n

:استفاده کرد

Vدر این صورت، امتداد 
n

ش پایه در جھت مولفه  .خواھد بودp، بر

Vبرای قابھای دو بُعدی، رابطه عددی 
n

.ھمواره برقرار است

س                 nمقدار حداکثر لنگر واژگونی در ھر جھت در مد              )٢-۶ از ضرب کردن نیروی ھر طبقه در ارتفاع آن طبقه و سپ

:در حالت کلی داریم.جمع کردن حاصلضرب ھا به دست می آید

س ارتفاع طبقات از تراز پایه است و به شکل زیر ظاھر می شود :ماتری

rبُعدی،٢در حالت قاب 
p

در معادله فوق حذف می شود و
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بـرای   )شامل آثــار  (یا در دست داشتن نیروھای جانبی و تغییر مکان جانبی طبقات، نیروی داخلی اعضا                 
س نیروھای نھایی اعضا با                         ھر مد ارتعاشی و با روشھای متداول تحلیل استاتیکی جداگانه محاسبه شده و سپ

.توجه به ترکیب آماری، نتایج تحلیل ھر مد مطابق بند زیر محاسبه می گردد

ترکیب اثر مدھا-۴

ش تحلیل مدی که در قسمت قبل توضیح داده شد، حداکثر بازتاب ھای مختلف سازه،               ش ھا و    (در رو نیروھا، تال

ی آیــد                      )یا تغییر مکانھا      ت ـم ی کنــد، بـه دـس ش ـم از .ھنگامی که در یکی از مدھای طبیعی با اھمیت خود ارتعا

ی افتــد، الزم اســت بـا                                    آنجا که این حداکثر بازتابھا برای مدھای مختلف در یک زلزله، به طور ھمزمـان اتفـاق نـم

ف سـازه تخمیــن زده شـود                     ش    .روشھای آماری مقداری بازتاب ھای کلی حداکثر در اعضــای مختـل ایـن چنیــن رو

ش احتمـالی بیــن بازتابھـای                           س ترکیبی از حداکثر بازتابھای مــدھای مختـلف بـوده و آثــار انـدرکن آماری باید براسا

یکی از روشھای آماری ترکیب مــدھا بــا یکدیگــر       .مختلف نزدیک به یکدیگر حاصل از مدھای مختلف را در بر بگیرد         

ش      ش جذر مجموع مربعات یا رو ش بازتاب کلی،    .است(SRSS)رو ، در امتداد ھر درجه آزادی از رابطه     Uدر این رو

:زیر به دست می آید

uدر رابطه فوق،    
n

از .جمع تعداد مـدھای تحــت بررســی اســت       Nبوده و   nبازتاب درجه آزادی مورد نظر برای مد         

ش می توان در مواردی استفاده نمود که زمان تناوب مدھای مختلف با یکــدیگر متفـاوت بـوده و از یکدیگـر                                  این رو

:فاصله کافی داشته باشند به نحوی که رابطه زیر صادق باشد

ض شده و   %۵در رابطه فوق، نسبت میرایی برابر         Tفر
n

Tو  
m

nبه ترتیب زمان ھای تناوب طبیعی برای مدھای           

.استmو 

در صورتی که رابطه فوق صادق نباشد، جوابھای به دست آمده از ترکیب جذر مجموع مربعات قابل اعتماد نبوده                     

ش                     ی کامـل یـا رو ش دیگری که به نام ترکیب مربـع ایـن  .موسـم اـست اسـتفاده شـود        (CQC)و بھتر است از رو

ش قابلیت کاربرد عمومی برای اکثر حالتھا را دارد .رو

ش ترکیب مربعی کامل بازتاب کلی ترکیبی،  :از رابطه زیر به دست می آیدUدر رو
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uدر رابطه فوق، مقادیر     
n

uو  
m

ش سازه به ترتیب                   حداکثر بازتابھای سازه در درجه آزادی مورد نظر به ھنگام ارتعا

بوده و mو nدر مدھای 
ت کـه در محاسـبه            .ضریب بین مدی است که از رابطه زیر محاسبه می گردد             طـبق  Uھمچنین باید توجــه داـش

uرابطه باال عالمتھای 
n

uو 
m

.باید رعایت شود

.منظور می شوددر رابطه فوق، 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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شھای وارونه، برجزمان تناوب اصلی نوسان پاندول شابهھا و سایر ساختمانھا، دودک ھای م

از )در صورتی که از جرم طره صرف نظر شود   (زمان تناوب اصلی نوسان جرم متمرکز واقع در انتھای طره الغر         -١
:رابطه زیر به دست می آید

:که در آن
P=وزن جسم نوسان کننده

F=تغییر مکان انتھای طره ناشی از اعمال بار واحد در انتھای طره
G=شتاب ثقل

در صـورتی کـه از جـرم طــره            (زمان تناوب اصلی نوسان جرم متمرکز در انتھای طره الغــر بــا مقطـع یکنواخــت                       -٢
:از رابطه زیر به دست می آید)صرف نظر نشود

:که در آن

P=وزن جرم متمرکز
Q=وزن واحد طول طره
I=طول طره
G=شتاب ثقل
E=مدول ارتجاعی
I=ممان اینرسی مقطع

:زمان تناوب اصلی نوسان منشور که جرم و مقطع آن در ارتفاع یکنواخت باشد از رابطه زیر به دست می آید-٣
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:که در آن
L=طول منشور
Q=وزن واحد طول منشور
I=ممان اینرسی مقطع
E=مدول ارتجاعی
G=شتاب ثقل

ص از رابطه زیر به دست می آید-۴ :زمان تناوب اصلی نوسان مخروط ناق

:که در آن
L=س تا تراز کف مخروط فاصله رأ
A=س تا تراز باالی مخروط فاصله رأ
L=ارتفاع مخروط ناقص
Q= مقطع (وزن واحد طول در تراز کف مخروطAB(
I=ممان اینرسی در تراز کف مخروط
K=ضریبی که مقدار آن به شرح زیر تعیین می گردد:

زمان تناوب اصلی نوسان جرم ھای متمرکز در طول طره-۵
ض اینکه سازه به اندازه )الف :درجه در میدان ثقلی دوران کرده باشد٩٠با فر

xاگر  
1

xو  
2

ف باشـد و تغیـیر شــکلھا در حـد ارتجــاعی باقــی                            xn...و مقادیر تغییر مکان ناشی از جرم ھای مختـل
:بمانند، زمان تناوب اصلی نوسان از رابطه زیر به دست می آید

۴/٠۶/٠٨/٠٠/١

K٢٩/١۵/١٧/١٧٩/١
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:در صورتی که دقت زیاد الزم نباشد می توان زمان تناوب اصلی نوسان را به ترتیب زیر به دست آورد)ب
مقادیر تغییر مکان جرم ھـای       xn...وx2و  x1با قرار دادن سازه تحت اثر نیروی افقی واحد در تراز آخرین جرم اگر                  

:مختلف تحت اثر این نیرو باشند، زمان تناوب اصلی نوسان از رابطه زیر به دست می آید

ش ھای فوالدی-۶ زمان تناوب اصلی نوسان دودک
ش ھای فوالدی با مقطع یکنواخت)الف دودک

ش ھا از رابطه زیر به دست می آید :زمان تناوب اصلی نوسان این دودک
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:که در آن
I=ش به متر ارتفاع دودک
Q=ش به کیلوگرم بر متر وزن واحد طول دودک
G=شتاب ثقل زمین بر متر بر مجذور ثانیه
E=مدول ارتجاعی به کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
I=ش می گذرد برحسب متر به توان چھار ش حول محوری که از مرکز دودک ممان اینرسی مقطع دودک

ش ھای فوالدی قیفی شکل)ب دودک
ش ھا از رابطه زیر به دست می آید :زمان تناوب اصلی نوسان این دودک

:که در آن
D= ش ش)به متر(تغییر مکان جانبی انتھای فوقانی دودک تحت اثر بار جانبی مساوی با وزن کل دودک
G=شتاب ثقل زمین به متر بر مجذور ثانیه

اثر
کلیات، تعاریف و مفاھیم-١

که نیروی   )طبقه مورد نظر  (Iدر ھر طبقه به دلیل برون محوری بارھای ثقلی طبقات باالی طبقه            اثرھای 
Pi) یاP(    در صورتی کـه تغیـیر مکــان جـانبی طبقــه          .نامیده می شود، ایجاد می گردندI     ی بـر اثــر نیروھـای جانـب

است اضافه می     و  Pباشد، به لنگر ایجاد شده در ھر طبقه، لنگری که مقدار آن برابر با حاصلضرب                       زلزله، 
حالــت تغیــیر شــکل یافتــه ھمــان    ٢طبقــه و شــکل  nحالــت تغیــیر شــکل نیافتــه یــک ســاختمان      ١شــکل .گــردد

در یک ساختمان متقارن مورد         در این پیوست، اثرھای        .ساختمان بر اثر بارھای جانبی را نشان می دھد            
ش  (بررسی قرار می گیرد، ھر چند تعمیم ھمین بحث می تواند ساختمان ھای غیر متقارن                       را نیز  )ھمراه با پیچ

.در بر گیرد
Mi= ش وارد بر طبقه iلنگر اولیه طبقه بر اثر بر

iتغییر مکان نسبی اولیه طبقه =
Vi= ش وارد در طبقه iسمجموع نیروی بر
Pi= مجموع بارھای مرده و زنده مربوط در طبقاتI تاn
Hi= ارتفاع طبقهi

c.g.=مرکز جرم

:برابر است بابر اثر پدیدۀ Iلنگر ثانویه وارد به طبقه 

ش وارد بر طبقه  :برابر است باIلنگر اولیه طبقه بر اثر بر

ش اضافه در حالت رفتار ارتجاعی طبقه بر اثر :برابر است باIدر طبقه بر

ش،          ایجاد شده بر اثر    نسبت  ص پایــداری طبقــه نامیده شـده و بــا                Miبه لنگر اولیه بر اثر بـر شـاخ

:نشان داده می شودعالمت 
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ی شــود      اھمیت اثر    ص پایداری تعییــن ـم س مقدار شاخ ص از           .براسا مطاـبق  اگـر مقـدار ایـن شـاخ
.رابطه زیر بیشتر باشد، سازه در طبقه مورد نظر ناپایدار محسوب شده و باید در طراحی آن تجدید نظر گردد

ص پایداری طبقه کمتر از         در طبقه مورد نظر قابل اھمیت    درصد باشد، اثرھای     ١٠در صورتیکه مقدار شاخ
.نیست

ی اعضـا از نظــر پایــداری بــا                            در صورتی که     ش ھای ثانویه محاسـبه و طراـح باشد باید نیروھا و تال
:استفاده از رھنمودھای زیر کنترل گردد

سبی و نیروی برشی معادل طبقه-٢ محاسبه تغییر مکان ن
:مجموع لنگر در حالت رفتار ارتجاعی برابر است با

می نماید که این تغییر مکــان نیــز          I، خود ایجاد یک تغییر مکان اضافی در طبقه              از طرف دیگر، لنگر اضافی      
ی نمایـد              به نوبه خود اثرھای      ت برابـر       .و در نتیجه لنگر اضافی جزئی ترین را ایجـاد ـم لنگـر طبقــه در نھاـی

:خواھد بود با

:است و خواھیم داشتبا توجه به حد سری ھا، مقدار حد سری داخل پرانتز برابر با 

در سازه ھای تحت اثر زلزله، به دلیل رفتار غیر ارتجاعی ســازه، تغیــیر مکـان طبقــات کـه از محاسـبات ارتجاعــی               
ی آیــد، نمایـانگر تغییـر           ۴-٢و  ٣-٢سازه در برابر بارھای جانبی زلزله، مطابق ضوابط بندھای         ت ـم آئین نامه بدـس

ک زلزلـه شــدید نمــی باشــد                   غیـر  (تغیــیر مکــان جـانبی نســبی واقعــی           .مکان جـانبی غیر ارتجــاعی طبقــه در ـی
:برآورد می شود)ب-٩(در این آئین نامه، از رابطه )ارتجاعی

بـا   )ب-٩(بنابراین برای کنترل تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح طبقات، تغییر مکان به دست آمـده از رابطـه                    
.آئین نامه مقایسه می گردد۴-۵-٢مقادیر مجاز، بند

ش معــادل طبقــه بـا منظـور نمـودن اثرھـای                 ی تـوان از رابطـه زیــر        ، یعنی    در محاسبه مقـدار بــر ، ـم
:استفاده کرد
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ش استفاده از برنامه ھای کامپیوتری-٣ رو

در .به شکلھای مختلف منظـور می گــردد           برنامه ھای کامپیوتری متعددی وجود دارند که در آنھا اثرھای                
ش تحلیــل             بـرای اســتفاده کننـده کـامًال معلـوم و             ھنگام استفاده از چنین برنامه ھایی باید فرضــیات و رو

.مشخص باشد
ی گــردد                         .از طرف دیگر، مقدار تغییر مکانھای جانبی نسبی واقعی طرح در برنامه ھای تحلیل ارتجاعی تعیین نـم

بنابراین برای تعیین تغییر مکانھای جانبی نسبی واقعی طرح باید تغییر مکانھای حاصـل از آنــالیز ارتجــاعی بـا در                                    

Rرا نیز تا ضریب نظر گرفتن اثرھای  ش داد7/0 .افزای

ش ھای طراحی اجزای سازه ای-۴ رو

بـه نحـوی     در صورتی که در نیروھا و تغییر مکانھای به دست آمده از تحلیل ارتجاعی سازه اثرھـای                         ١-۴
.که در این پیوست آمده است منظور شده باشد، تغییرات زیر باید در روابط طراحی این اجزا انجام شود

ش                  -الف در سازه ھای بتن مسلح کـه در حالت حـدی مقاومــت طراحــی مــی گردنـد و در طراحــی سـتونھا از رو
ک                 )آئین نامه بتن ایران      (تشدید لنگرھا استفاده شده است            ، مقدار لنگر بحرانی ستونھا با جایگزین کردن عـدد ـی

:مطابق رابطه زیر به دست خواھد آمدبه جای 

ش محـوری عضـو                                  -ب ی گردنـد، در صــورتی کـه نسـبت تن ی ـم ش بار مجاز طراـح در سازه ھای فوالدی که با رو

ش مجاز محوری     کمـتر باشـد، بـه ھیــچ تغیـیری در ضوابط آئیــن نامه طراحــی نیــاز                  ١۵/٠از فشاری به تن
.نیست

:باشد روابط زیر باید کنترل گردنددر صورتی که 

ش   (در سازه ھای فوالدی که در حالت حدی مقاومت، طراحی می گردند                  -پ )AISCدر آئین نامه     LRFDمانند رو
.الف عمل گردد-۴باید مشابه بند 

ش ھا                           در صورتی که تحلیل     ٢-۴ با استفاده از نرم افزارھای تحلیل کامپیوتری انجام شود، اثر تغییرات تال
ی منظـور گردیــده و        )تیرھا و ستونھا و مھارھای جـانبی    (در دو انتھای کلیه اعضاء   بر اثر  بـه صــورت طبیـع

ش ھــای دسـتی ضـروری اســت                             کلیه گره ھا دارای تعادل استاتیکی ھستند، حال آنکه در صورت اســتفاده از رو

در ھر گره بین تیرھای طرفین آن گره به نسبت سختی آنھا توزیع                   لنگرھای اضافی انتھای ستونھا بر اثر        
.گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می 

.باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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دیافراگم ھا
تعریف و عملکرد-١

یا (مجموعه سیستم مقاوم ساختمانھا در برابر نیروھای جانبی معموًال از دو قسمت اجزای قائم و اجزای افقی                 
اجزای افقی، نیروھای افقی زلزله و باد را به اجزای قائم منتقل نموده و اجزای                       .تشکیل می شود   )تقریبًا افقی  

ی منتقـل             .قائم نیز این نیروھا را به شالوده ھا و نھایتًا به زمین منتقل می نمایند              ی یـا تقریبـًا افـق به اجزای افـق
در ســاختمان ھـای   .گفتـه مــی شـود   »دیـافراگم   «و یا به طـور اختصـار          »دیافراگم افقی «کننده نیروھای جانبی      

ی و یـا بــا شــیب کــم       (متعارف، دیافراگم ھا شـامل کفھـا و ســقفھا               ی باشـند   )افـق در چنیــن سـاختمانھایی      .ـم
ی            .را به طور ھمزمان عھده دارند     )ثقلی(دیافراگم ھا وظیفه باربری قائم       در ساختمان ھای صنعتی بـه طـور کـل

ی بــه اجـزای قــائم            )یا تقریبًا افقی   (بادبندیھای افقی   ش انتقــال نیروھـای افـق را عھـده دار ھسـتند و         )قابھــا(نق
.بنابراین دیافراگم محسوب می گردند

برای سھولت دیافراگم را می توان مشابه یک تیر ورق تصور نمود که بر روی تکیه گـاه ھـایی کـه ھمــان اجــزای                                 
).١شکل (، واقع شده است )قابھا و دیوارھای برشی(قائم باربر جانبی می باشند 

لیکـن باید        .جان تیر ورق ھمان صفحه افقی دیافراگم بوده و بالھای آن اجزای لبه دیافراگم را شامل می شـوند                           
L(به دھانه آنھا   (h)توجه داشت به واسطه بزرگی نسبت عرض دیافراگم ھا           

1
Lیا 

2
معموًال این اجزا بـه عنـوان      )

ش در آنھا صادق نیست         )تیر تیغه (تیرھای عمیق   ض مستوی ماندن مقاطع ھنگام خم .محسوب شده و دیگر فر
شی نــیز منظـور                   در تغییر شکل تیر تیغه باید عالوه بر اثرھای تغییر شکلھای خمشی، اثرھای تغییر شکلھای بر

.گردد
دیافراگم ھا باید با توجه به فرضیات منظور شده در محاسبات کل سازه در برابر بارھای جــانبی دارای سـختی و              
صلبیت مناسب ھمراه با مقاومت کافی بوده و طـوری بـا سـایر قطعـات سـازه درگـیر شـده باشـند کـه ســازه و                                 

.دیافراگم ھنگام وقوع زلزله، یکپارچه باقی بمانند

ستم ساختمانی-٢ س و سی انواع دیافراگم ھا از نظر جن
بـا بتـن     (دیافراگم ھا ممکن است از کفھای ساخته شده از بتن مسلح درجا ریخته شـده، شـامل تیرچـه بلــوک                          

ب،                )مسلح مناسب رویه    ، ورقھای ساده یا موجدار فلزی، ورقھای موجدار فلزی با بتن مسلح رویه به صورت مرـک
ش سـاخته ھمـراه بــا بتـن رویه، کفھـای سـاخته شــده از                      کفھای چوبی، کفھای ساخته شده از قطعات بتن پی

ش ساخته با اتصاالت خشک و یا تر با یکدیگر و بدون بتن رویه، طاق ھای ضربی                         و )با مھاربنــدی  (قطعات بتن پی
.غیره تشکیل شده است

ھمچنین دیافراگم ھا می توانند شامل مھاربندی ھای افقی که از اجزای فوالدی و یا بتنی ساخته شده اند نیز                 
طراحی سیستم مھاربندی افقی مشابه سیستم مھاربندی قائم بوده و از ضوابط آئین نامه ھای مربوط                           .باشند

.استفاده می گردد

انواع دیافراگم از نظر صلبیت و انعطاف پذیری-٣
نیروی جانبی ھر دیافراگم باید بین اجزای قائم سیستم باربری جانبی با توجه به ســختی دیـافراگم نســبت بـه                             

عمــل )تـیر ورق   (در واقع اجزای قائم، مانند تکیه گاه ھای دیــافراگم                .سختی اجزای سازه ای قائم تقسیم گردد           
ی بــرای تعیین نیروھــای داخلــی دیـافراگم ھــا             .می نمایند   ش تحلیـل ش ھـا   (جــامعترین رو ب   )تـال و توزیــع مناـس
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finite)نیروھای جانبی بین اجزای باربر قائم، مدل نمودن دیافراگم به صورت اجزای محدود  elements)   ھمراه بـا
لیکن به منظور صرفه جویی در وقت در          .اجزای تیر، ستون و دیوارھای برشی در یک مدل سه بعدی کلی است                  

دیافراگم ھای متعارفی که فاقد بازشوھای بزرگ و نزدیک به ھم بوده و دارای پالن نسبتًا منظمی مــی باشــند،              
ش ھای ساده شده و تقریبی استفاده شـود              وضــعیت تغیــیر مکـان و تغییـر       )٢(شـکل   .مطلوب تر است که از رو

.را نشان می دھد)قابھا و دیوارھای برشی(و تکیه گاه ھای آن )دیافراگم(شکل کلی تیر تیغه 

تغییر مکان نسبی=

حداکثر تغییر شکل دیافراگم=

:از نظر صلبیت دیافراگم ھا را می توان در حالتھای زیر بررسی نمود

و یا دیافراگم به تنھایی فاقــد ھرگونـه تغییـر              )۵/٠کمتر از   (بسیار کوچک بوده   در حالتی که نسبت     -الف
ی شـود                         ش در صـفحه           .شکل تحت تأثیر بارھـای جـانبی باشـد، دیـافراگم صـلب منظــور ـم در صـورت وجـود پیچــ

.شامل متوسط تغییر مکانھای نسبی نقاط مختلف طبقه استدیافراگم 
ی بـه نســبت ســختی ایـن اجـزا انجـام مــی                           در صورت صلب بودن دیافراگم توزیع نیرو بین قابھا و دیوارھای برـش

ش معمول در اغلب برنامه ھای کامپیوتری می توان برای تحلیل سازه، گره ھــای               .گردد در این صورت، مطابق رو
واقع در یک سطح را با ھم مرتبط نمود به طوری کـه عمـًال تغیـیر مکانھــای جـانبی طبقـه در کلیـه گــره ھـای آن                      

ش    (سطح یکسان باشد     در (و یا این تغییر مکانھا با یکدیگر رابطه خطی داشته باشـند                )در حالت عدم وجود پیچ
ش ).حالت وجود پیچ

س بند          ش اتفاقی الزامی است         )٣-١٠-٣-٢(در دیافراگم ھای صلب براسا دیافراگم .آئین نامه، منظور نمودن پیچ
ش ساخته ھمراه با بتـن مســلح رویــه مــی                  ھای ساخته   شده از بتن مسلح در جا، ورقھای موجدار یا قطعات پی

.توانند به شرط رعایت ضوابط این قسمت، جزو دیافراگم ھای صلب محسوب گردند
ی شـود زیـرا در صــورت                       در ساختمان ھای بلند مرتبه استفاده از سیستم دیافراگم ھای صـلب موکــدًا توصـیه ـم
ش غیر ھمزمان قســمتھای مختـلف                     استفاده از دیافراگم ھای انعطاف پذیر در این قبیل ساختمان ھا امکان ارتعا

.دیافراگم در ھر طبقه وجود دارد

بسیار زیاد   یا نسبت )کم(در حالتی که ھمه تکیه گاه ھای دیافراگم دارای سختی زیاد بوده       -ب
.عمل می نماید)٣(باشد، دیافراگم به صورت یک تیر ممتد بر روی تکیه گاه ھای صلب مطابق شکل 

س بند    باشـد، دیـافراگم انعطـاف        مساوی و یا بیشتر از    ضوابط آئین نامه، در صورتی که       ۴-٩-٢براسا
ش ھای دیافراگم     .پذیر محسوب می گردد    ی و لنگر خمشــی        (در این حالت تال س العمـل    )نیروھـای برـش و عکــ

ش ھای متداول در مقاومت مصالح برای تیرھای ممتد به دست می آیند .ھای تکیه گاھی آن با استفاده از رو
س العمـل ھــای                                  با توجه به تقریب ھای موجود و به منظور ساده تر شدن حل مسئله با تقریب قابـل قبـول، عکــ

س           .نـیز منظــور نمــود    )نصف دھانه از ھر طـرف      (تکیه گاھی را می توان به صورت سطح بارگیر              بـدین طریق عـک
س العمل ھای تکیه گاه ھای         )در صورت برابر بودن دھانه ھای دیافراگم      (العمل تکیه گاه ھای میانی      دو برابر عک

در این حالت، در واقع کل دیافراگم به صـورت چنــد دھانــه تــیر سـاده بیــن تکیــه گــاه ھــا                        .کناری منظور می گردد   
.منظور می گردد

ش اتفـاقی کـم اھمیــت تـر بـوده و در حـالتی کـه                     ش از   در دیافراگم ھای انعطاف پذیر اثرھـای پیـچ ٢بـی
نمونه دیافراگم ھای انعطاف پذیر متداول شـامل دیافراگـم        .باشد، نیازی به منظور نمودن این اثرھای نمی باشد         

ش ساخته بدون بتن رویه، ورقھای موجدار فوالدی بـدون                               ھای ساخته شده از چوب، گچ، پالستیک، و قطعات پی
ھر چند باید از انسجام و یکپارچگــی            (بتن مسلح رویه و طاق ضربی مھاربندی شده ولی بدون بتن مسلح رویه                          

.می باشد)طاق در ھنگام وقوع زلزله اطمینان حاصل شود
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تغییر شکل دیافراگم ھا-۴
ش تعییـن صــلبیت ایـن                   با توجه به اینکه متداولترین نوع دیافراگم در ایران، دیـافراگم ھــای بتـن مسـلح اســت، رو

.گونه دیافراگم ھا در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد

ت اثـر بارھـای جـانبی وارد بــر آن از دو              )(ھمان طور که قبًال ذکر شد، تغییر شکل کلــی ھـر دیــافراگم           تـح

قسمت تغییر شکل خمشی  .تشکیل می گرددو تغییر شکل برشی 

مقدار تغییر شکل ھای برشی جزئی بوده و از آن صرف نظر می شـود، لیکـن در                  )غیر تیغه (در تیرھای معمولی   
ش برآورد تغییر شکلھای خمشی تیـر       .تیر تیغه، مقدار تغییر شکل ھای برشی عمده بوده و باید منظور گردند          رو

را می تـوان از رابطـه زیـر          مقدار حداکثر   )۴
:محاسبه نمود

W=بار گسترده یکنواخت
E=مدول ارتجاعی ماده
I=گشتاور ماند مقطع

(مثــًال در شــکل  .معموًال کل مقطع دیافراگم منظور می گـردد       Iدر دیافراگم ھای با ضخامت ثابت برای محاسبه            
:برابر است باIمقدار )۵

به شرطی که دیافراگم به صورت تیر تیغه ساده فرض شـود از رابطـه زیــر                        تغییر شکل برشی دیافراگم ھا        
:به دست می آید

A=ضریب فرم
A=سطح مقطع کل دیافراگم
G=مدول برشی بتن
W=بار جانبی یکنواخت

س آئیــن نامــه بتـن ایـران،                 ۴/٠برابر با   Gدر رابطه فوق،      و ضـخامت دیــافراگم    tمقدار مدول ارتجاعی بتن، براسا
.منظور می شود۵٠/١ضریبی است که برای دالھای بتنی برابر با aضریب 

در سایر انواع دیافراگم ھا، مانند دیافراگم ھای ساخته شده از ورقھای موجدار بـا بتنـن رویـه یــا دیــافراگم ھــای                             
س اصـول                                ت، لیکـن بایـد براسـا ش فوق اـس چوبی، ھر چند اصـول محاسـبات تغیـیر شــکل دیـافراگم مطـابق رو

.مکانیک جامدات و مقاومت مصالح و رعایت شرایط سازگاری، محاسبات تغییر شکل دیافراگم انجام شود

نکاتی درباره تحلیل دیافراگم ھا-۵
در تحلیل دیافراگم ھای چند دھانه برای تعییــن صــلبیت یــا انعطـاف پذیری آن، راه حـل محافظــه کارانــه، منظــور                               

بررسی اجمالی یک دیافراگم، بحرانی تـرین دھانه ھــای            .نمودن کل دیافراگم به صورت چند دھانه ساده است         
ص می نماید      کنترل صلبیت دیافراگم می تواند فقـط بـرای دھانــه ھـای بحرانــی دیافراگـم                       .آن را به وضوح مشخ

س بارگذاری مطابق بند         در صورت صلب بودن دیافراگم در چنـد دھانـه و            .انجام شود)٩-٣-٢(ھای صلب و براسا
.انعطاف پذیر بودن آن در یک دھانه ممکن است نیاز به تحلیل جامع کل دیافراگم و سازه وجود داشته باشد

از طرف دیگر، در صورتی که کل سازه با فرض دیافراگم صلب تحلیل شده باشد می توان مجموع دیافراگم را بـه                             
گشـتاور   (صورت یک تیر ممتد چند دھانه بر روی تکیه گاه ھای صلب و یا منظور نمـودن سـختی ھـای خمشــی                       

متفاوت و سطوح مقطع برشی موثر متفـاوت در دھانـه ھــای مختلــف و قســمتھای مختلف ھــر دو دھانه                           )ماند
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س، تغییر مکانھای حداکثر دھانه ھای مختلف را مــی تـوان بـا تغیــیر مکانھـای مجــاز ھــر                       .تحلیل نمود   بر این اسا
کنترل تغییر شــکلھای ھـر دیــافراگم بایـد در امتــداد ھـر دو             .طبقه مقایسه نموده و صلبیت دیافراگم را تأیید نمود           

.محور اصلی دیافراگم انجام گیرد
ش ھای داخلی ھر دیافراگم بعد از تعیین صلبیت یا انعطاف پذیری آن بایــد نیروھــای                                از طرف دیگر برای تعیین تال

.آئین نامه مالک عمل قرار گیرد)١-٩-٢(طراحی مطابق بند 
)١-١٠-٣-٢(بـا رعایــت بنــد       )عناصر قائم بار بـر جــانبی       (توزیع افقی نیروھای برشی بین تکیه گاه ھای دیافراگم                 

در صورت صلبیت دیافراگم، این توزیع به نسبت سختی جانبی ھر کـدام از تکیـه گـاه                    .آئین نامه صورت می گیرد    
ی تـوان                 .انجام می شود  ..)دیوار برشی، قاب، مھاربند و         (ھا   برای تعیین نسبت سختی جانبی عناصـر قـائم ـم

تغییر مکان واحدی را در سقف طبقه مورد نظر وارد کرده و در حالتی که کلیه طبقات زیرین بــدون حرکــت باشــند                      
.از نسبت نیروھای برشی ایجاد شده در عناصر قائم بار بر جانبی آن طبقه استفاده کرد

نکاتی درباره طراحی دیافراگم ھا-۶
ش سـاخته                ضخامت حداقل دیافراگم ھای بتنی و یا بتن رویه دیافراگم ھای ساخته شده از ورق و یا قطعــات پیــ

ش ھای داخلی دیافراگم و ضوابط آئین                       .سانتیمتر کمتر باشد   ۵نباید از   کنترل کفایت ضخامت باید با توجه به تال
ص انجـام پــذیرد             .نامه بتن ایران انجام گردد      .این کنترل به خصوص باید در کنار بازشوھای نسبتًا بزرگ با دقت خـا

به طور  .در صورت عدم کفایت بتن دیافراگم می توان آن را با سیستم مھاربندی فوالدی مناسب نیز تقویت نمود                          
کلیـه اجـزای    .کلی توصیه می گردد که میزان و تعداد بازشوھا در دیـافراگم ھـا بـه حــداقل ممکــن محـدود گـردد                     

.باید قادر به تحمل تغییر شکل دیافراگم در محل اتصال باشند)سازه ای یا غیر سازه ای(متصل به دیافراگم 
ھمچنین اتصاالت دیافراگم با دیوارھای برشی و یا قابھای خمشی باید به نحوی طراحی شوند که کل نیروھای                          

.وارده را تحمل نمایند
س نحوه بارگذاری مطابق بند                                  ش ھایی که برای طراحی دیافراگم ھا به کار می روند باید براسا کلیه نیروھا و تال

.آئین نامه محاسبه شده باشند)٩-٢(
ی ایجــاد شـده بـر اثــر وزن خـود                                نیروی جانبی که باید برای طراحی دیافراگم منظـور شـود شـامل نــیروی اینرـس

بـا توجـه بــه     (دیافراگم و ھمچنین وزن قطعات سازه ای و غیر سازه ای متصل به آن در طبقات فوقانی و تحتانی                  
عالوه بر آن، دیافراگم باید نیروھای جانبی سازه ھای                .است)آئین نامه   ١-٩-٢نصف ارتفاع ھر طبقه مطابق بند         

.باربر جانبی را که در محل دیافراگم جا به جا یا قطع شده اند، تحمل نمایند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 4 of دیافراگم ھا4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 6\Data\diafragm-6-11.html


