
 

(99ٍیزایص جدید )تغییزات هبحث ًْن هقزرات هلی ساختواى   

 

 هقدهِ : 

هٌْدسی ٍ هقزرات هلی  آًجائیکِ توام کطَرّای پیطزفتِ ٍ در حال تَسعِ ، دارای آییي ًاهِ ّای اس

بز آى ضد کِ بِ هاًٌد کطَرّای در حال  خَدضاى ّستٌد ؛ در کطَر ها ًیش اس چٌدیي سال پیص تصوین

ّای هٌْدسی خَدهاى را با تَجِ بِ ضزایط ٍ اهکاًات کطَر ؛ داضتِ  پیطزفت ؛ ها ًیش هقزرات ٍ آییي ًاهِ

ٍ بِ غیز  هْن با تالش ٍ ّوت اساتید ٍ صاحب ًظزاى عزصِ هٌْدسی عوزاى در کطَر اًجام ضد باضین. ایي

ساختواى ًیش تدٍیي ٍ بِ جاهعِ  اس آییي ًاهِ ّا ٍ ًطزیات هٌْدسی ؛ هباحث بیستگاًِ هقزرات هلی

اس چٌد سالی با تَجِ با پیطزفت داًص هٌْدسی ٍ تغییز  بالغ گزدید. اس آًزٍس بِ بعد ّزهٌْدسی کطَر ا

 .ایي هباحث ٍیزایص ضدُ ٍ هجدداً ابالغ هیطًَد ضزایط حاکن بز کطَر ؛

کطَر بَد.  سال تغییز ٍ تحَالت هباحث هقزرات هلی ساختواى 92کِ ّوِ ها هی داًین ؛ سال  ّواًطَر

اجزای ساختواًْای بتي آرهِ( بَد. اس  ٍیزایص ضد ؛ هبحث ًْن )طزح ٍ 92سهستاى یکی اس هباحثی کِ در 

هْن ٍ کاربزدی صٌعت ساختواى است ؛ لذا تصوین گزفتین کِ در ایي  آًجائیکِ ایي هبحث ، اس هباحث بسیار

. در دّین آهدُ ، تغییزات ؛ حذفیات ٍ اضافات ٍیزایص جدید ایي هبحث را هَرد بزرسی قزار فزصت بَجَد

هبحث ًْن هقزرات هلی ساختواى " اداهِ ًظز ضوا عشیشاى را بِ بزرسی ٍ بیاى تغییزات بَجَد آهدُ در

 .هی ًوائین ًسبت بِ ٍیزایص قدین ؛ جلب "(92)ٍیزایص جدید 

 



 

1 
 

 92ػش فلل ّای هثحث ًْن ٍیشایؾ خذیذ )ػال 

 : یزایص جدید هبحث ًْن ؛ ضاهل سزفصل ّای سیز است

      کلیات:  1-9فصل 

      ضزایط کلی ارائِ ٍ تایید هدارک فٌی ٍ هستٌدساسی 2-9فصل : 

      هصالح ٍ اجشای بتي 3-9فصل : 

      هیلگزدّای هصزفی 4-9فصل : 

      هقاٍهت بتي 5-9فصل : 

      پایایی )دٍام( بتي ٍ هیلگزدّای فَالدی 6-9فصل : 

      اجزای بتي 7-9فصل : 

      زایط غیز هتعارف: اجزای بتي در ض 8-9فصل 

      بتي ّای ٍیژُ 9-9فصل : 

      ارسیابی ٍ کٌتزل کیفیت ٍ باسرسی بتي ٍ هصالح هصزفی 10-9فصل : 

      ضَابط فَالد گذاری 11-9فصل : 

      ضَابط قالب بٌدی در بتي ، لَلِ ّا ٍ هجزاّای هدفَى ٍ درسّای بتي 12-9فصل : 

      اصَل تحلیل ٍ طزاحی 13-9فصل : 

      خوص ٍ بارّای هحَری 14-9فصل : 

      بزش ٍ پیچص 15-9فصل : 

      اثز الغزی ٍ کواًص 16-9فصل : 

      تغییز ضکل ٍ تزک خَردگی 17-9فصل : 

      طزاحی دال 18-9فصل : 

      طزاحی دیَار 19-9فصل : 

      طزاحی ضالَدُ 20-9فصل : 

      هْار ٍ ٍصلِ آرهاتَر 21-9فصل : 

      ضَابط ٍیژُ طزاحی در بزابز آتص سَسی 22-9فصل : 

      ضَابط ٍیژُ بزای طزاحی در بزابز سلشلِ 23-9فصل : 

      طزح ٍ هحاسبِ قطعات بتي پیص تٌیدُ 24-9فصل : 

قدین افشایص پیدا  ّواًطَر کِ در باال هالحظِ هیطَد ، سزفصلْای ٍیزایص جدید ًسبت بِ ٍیزایص        

طزح ٍ هحاسبِ قطعات بتي "ٍ  "ّای ٍیژُ بتي"ًتیجِ اضافِ ضدى دٍ فصل جدید کزدُ است. ایي افشایص 

در دستِ بٌدی هطالب ٍ فصلْا بَجَد آهدُ کِ ایي ًیش باعث  هی باضد. ّوچٌیي تغییزاتی "پیص تٌیدُ

آهدُ در  سزفصلْای ٍیزایص جدید ضدُ است. در اداهِ ، فصل بِ فصل بِ تغییزات بَجَد افشایص تعداد

 .(، هی پزداسین92جدید )ٍیزایص 
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 ( کلیات : 1 – 9فصل 

 دس ایي فلل اص آًدائیىِ تِ ولیات پشداختِ ؿذُ اػت ؛ تذیْی اػت وِ تغییشاتی اػوال ًـذُ تاؿذ.

 ( ضزایط کلی ارائِ ٍ تائید هدارک فٌی ٍ هستٌدساسی : 9-9فصل 

 ض ؿاّذ تغییشاتی ًیؼتین ٍ هغالة تِ هاًٌذ ٍیشایؾ لذین ؛ تىشاس ؿذُ اًذ.دس ایي فلل ًی

 ( هصالح ٍ اجشای بتي : 3-9فصل 

ّواًغَس وِ اص ًام ایي فلل پیذا اػت ؛ ایي فلل تِ هؼشفی هلالح ٍ اخضای تتي )اًَاع ػیواى ؛ ػٌگذاًِ ّا           

ًیض تِ ّویي  "هلالح تتي"تحت ػٌَاى  3-9هثحث ًْن ؛ فلل ٍ آب ٍ غیشُ . . . ( هی پشداصد. دس ٍیشایؾ لذین 

ٍیشایؾ خذیذ اػوال ؿذُ اػت ، ایي اػت وِ دس ٍیشایؾ خذیذ  3-9همَلِ هی پشداخت. ٍلی تفاٍتی وِ دس فلل 

تمؼین ؿذُ اػت. ػٌاٍیي ایي دٍفلل تِ تشتیة ػثاستٌذ اص :  10-9ٍ  3-9ٍیشایؾ لذین تِ دٍ فلل  3-9فلل 

 ."اسصیاتی ٍ وٌتشل ویفیت ٍ تاصسػی تتي ٍ هلالح هلشفی "ٍ  "ای تتيهلالح ٍ اخض"

یِ لح ٍ اخضای تتي هی پشداصد ٍ ولهؼشفی هلاتؼاسیف ٍ ایؾ خذیذ فمظ تِ دس ٍیش 3-9اًغَس وِ گفتِ ؿذ فلل وّ

هٌتمل ؿذُ اػت. تِ ػثاستی ولیِ  10-9هـخلات ٍ ضَاتظ ٍ خذاٍل هشتَط تِ هلالح ٍ اخضای تتي ، تِ فلل 

خذاٍل هشتَط تِ هـخلات ؿیویایی ٍ فیضیىی اًَاع ػیواى ّای پشتلٌذ ؛ ضَاتظ الضاهی داًِ تٌذی ػٌگذاًِ ّای 

هلشفی دس تتي ؛ خذٍل هشتَط تِ حذاوثش همذاس هداص هَاد صیاى آٍس دس آب هلشفی دس تتي ٍ آصهَى ّای الضاهی 

 دادُ ؿذُ اػت.دس ٍیشایؾ خذیذ اًتمال  10-9هَاد افضٍدًی تتي ، ّوگی تِ فلل 

 : ( هیلگزدّای هصزفی 4-9فصل 

دس ایي فلل ًیض تِ هاًٌذ فلل لثل ؛ فمظ هیلگشدّای هلشفی دس تتي )هیلگشدّای فَالدی( هؼشفی ؿذُ اػت         

ٍ توام خذاٍل هشتَط تِ ضَاتظ الضاهی هیلگشدّای هلشفی دس تتي ٍ هـخلات هىاًیىی هیلگشدّا ؛ ّوگی تِ 

 10-9خذیذ هٌتمل ؿذُ اًذ. تِ ػثاستی ولیِ ضَاتظ پزیشؽ ٍ هـخلات هیلگشدّا دس فلل  دس ٍیشایؾ 10-9فلل 

 تیاى ؿذُ اػت. ٍیشایؾ خذیذ

اػت.  "هیلگشدّای واهپَصیتی"ٍیشایؾ خذیذ تا لذین ؛ اضافِ ؿذى هثحث  4-9اص تفاٍت ّای تاسص فلل         

خذاٍل چگالی ، ضشیة اًثؼاط حشاستی ٍ لاتل روش اػت وِ تؼاسیف ؛ هـخلات ٍ خذاٍل هشتَعِ )هاًٌذ 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 4-9هـخلات هىاًیىی( ؛ ّوگی تلَست یىدا دس ّویي فلل 

 هقاٍهت بتي : ( 5-9فصل 

اػت. لاتل روش اػت  "ویفیت تتي"دس ٍیشایؾ لذین تا ػٌَاى  6-9ایي فلل دس ٍیشایؾ خذیذ ؛ ّواى فلل         

دس ٍیشایؾ خذیذ حزف ؿذُ  "اػتاًذاسدّای هـخلات ٍ آصهایؾ ّا"ٍیشایؾ لذین تحت ػٌَاى  5-9وِ فلل 

یشایؾ خذیذ تلَست آهذُ تَد وِ اهؼال ایي تحث دس ٍ "پایایی تتي"ٍیشایؾ لذین ، تحث  6-9اػت. دس فلل 

آٍسدُ ؿذُ اػت. ّوچٌیي  "پایایی )دٍام( تتي ٍ هیلگشدّای فَالدی"تحت ػٌَاى ( 6-9یه فلل خذاگاًِ )فلل 
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؛ تا یىؼشی تغییشات تِ ایي فلل اًتمال دادُ ؿذُ اػت.  ٍیشایؾ لذین 6-9اص فلل  "اف اػتاًذاسداًحش"تحث 

دس ٍیشایؾ خذیذ ًؼثت تِ ٍیشایؾ لذین واهلتش ٍ خاهؼتش هی تاؿذ ؛ تغَسیىِ دٍ سٍؽ  "اًحشاف اػتاًذاسد"تحث 

 تشای تؼییي اًحشاف اػتاًذاسد  ػٌَاى ؿذُ اػت.

 اػاع ًتایح آهاسی پشٍطُ ّای لثلی تؼییي اًحشاف اػتاًذاسد تش 

 تؼییي اًحشاف اػتاًذاسد دس كَست ػذم دػتشػی تِ اعالػات آهاسی 

 ( پایایی )دٍام( بتي ٍ هیلگزدّای فَالدی : 6-9فصل 

ٍیشایؾ لذین خذا ؿذُ ٍ تلَست هؼتمل دس ٍیشایؾ خذیذ اسائِ  6-9ّواًغَس وِ گفتِ ؿذ ایي فلل اص فلل        

-9ٍ ّوچٌیي خذٍل  3-6-9الی  1-6-9یشات هْن ایي فلل هیتَاى تِ تغییشات همادیش خذاٍل اص تغی ؿذُ اػت.

 الف ؛ اؿاسُ وشد. 6-5
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 الف 5-6-9اداهِ خذٍل 

 

   

 

 

تِ غیش اص تغییشات گفتِ ؿذُ دس ایي فلل ؛ ؿاّذ تفاٍت ّایی دس دػتِ تٌذی ؿشایظ هحیغی دس ٍیشایؾ      

ػٌَاى ؿذُ اػت. تِ  E,D,C,B,Aدػتِ  5خذیذ ّؼتین. ؿشایظ هحیغی دس ٍیشایؾ خذیذ هثحث ًْن ؛ تلَست 

 ػثاستی داسین :

 ( ؿشایظ هحیغی هتَػظ Aدػتِ 

 ( ؿشایظ هحیغی ؿذیذ )تشای ػاصُ ّای سٍ صهیٌی( Bدػتِ 

( ؿشایظ هحیغی ؿذیذ )تشای ػاصُ ّای  Cدػتِ 

 صیشصهیٌی( –دس تواع تا خان 

 ( ؿشایظ هحیغی خیلی ؿذیذ Dدػتِ 

 ( ؿشایظ هحیغی فَق الؼادُ ؿذیذ Eدػتِ 
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ٍ تِ خای آى دٍ ًَع ؿشایظ هحیغی  ؛ ؿشایظ هحیغی هالین حزف ؿذُ ّواًغَس وِ دس تاال هـاّذُ هی وٌیذ       

وِ یىی هتؼلك تِ ػاصُ ّای سٍ صهیٌی دس ًضدیىی ػَاحل ٍ یا ػاصُ ّایی وِ دس  خایگضیي گـتِ اػتؿذیذ 

هؼشم ٍصؽ تادّای حاٍی یَى ّای ولشیذ اػت ٍ دیگشی تشای ػاصُ ّایی وِ تا خان دس تواع ّؼتٌذ ٍ تاالی 

 تِ ؿذُ اػت.ًاحیِ هَئیٌگی لشاس داسًذ ؛ دس ًظش گشف

تخویي ػوش هفیذ ػاختواى ّای تتي "ٍیشایؾ خذیذ ؛ ؿاّذ هثحث خذیذی تحت ػٌَاى  6-9دس اداهِ فلل        

( خْت پیؾ تیٌی ٍ تشآٍسد ػوش هفیذ ػاختواى ّای تتي هؼلح دس 5-6-9خَاّین تَد. ایي هثحث )تٌذ  "هؼلح

ؿذ ٍ ّوچٌیي دس ػاختواى ّای تتي هؼلحی وِ هحیظ ّای خَسًذُ وِ یَى ولشیذ ػاهل اكلی خشاتی آًْا هیثا

خَسدگی آسهاتَس آًْا ًاؿی اص ًفَر گاص وشتٌیه ٍ پذیذُ وشتٌاػیَى كَست هیگیشد ؛ واستشد خَاّذ داؿت. تِ 

 ػثاستی دس ایي تخؾ هیتَاى عشاحی ػاختواى تتٌی سا 

 ( تش اػاع دٍام دس هماتل ًفَر یَى ولشیذ 1

 دگی ًاؿی اص وشتٌاػیَى( تش اػاع دٍام دس تشاتش خَس 2

 ( سا تا تَخِ تِ سٍاتظ هَخَد دس ایي تخؾ ، تذػت آٍسد.T اًدام داد ٍ ّوچٌیي ػوش هفیذ ػاختواى )پاساهتش

حذالل ضخاهت پَؿؾ تتي سٍی هیلگشدّا دس "دیگش اص تغییشات هثحث ًْن دس ایي فلل ؛ تغییش دس همادیش  ییى

 ٍیشایؾ خذیذ اػوال ؿذُ اػت. 6-6-9اػت. ایي تغییشات دس خذٍل  "ؿشایظ هحیغی هتفاٍت

 

 ( اجزای بتي : 7-9فصل 

 7-9ین اػت تا ایي تفاٍت وِ فلل دس ٍیشایؾ لذ 7-9دس ٍیشایؾ خذیذ دلیماً ّواى فلل  7-9فلل        

تحت ػٌَاى  7-9اػت. لؼوت اٍل دس لالة فلل  ؿذُلؼوت تمؼین  ٍیشایؾ لذین دس ٍیشایؾ خذیذ تِ دٍ

دس ٍیشایؾ  "اخشای تتي دس ؿشایظ غیشهتؼاسف"تحت ػٌَاى  8-9ٍ لؼوت دٍم دس لالة فلل  "اخشای تتي"

 خذیذ آٍسدُ ؿذُ اػت. 
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تؼیاس تىویلتش ٍ خاهؼتش اص ٍیشاؽ لذین تیاى ؿذُ اػت  "پشداخت تتي"خذیذ ؛ تحث ٍیشایؾ   7-9دس فلل        

، تغَسیىِ هشاحل پشداخت ػغح ؛ خٌغ اتضاس ؛ صهاى تَلف ػولیات پشاخت ٍ تلوین گیشی دس خلَف هشاحل 

 ٍیشایؾ خذیذ 6-7-9پشداخت ؛ دس ایي تخؾ تلَست خاهغ تـشیح ؿذُ اػت. ایي تخؾ سا هی تَاًیذ دس تٌذ 

 هغالؼِ ًوائیذ.

اػت. دس ٍیشایؾ خذیذ هثحث  "ػول آٍسی"؛ تحث تحث دیگشی وِ دس ایي فلل دػتخَؽ تغییشات گـتِ        

؛ تؼیاس واهلتش اص ٍیشایؾ لذین تـشیح ؿذُ اػت ، تغَسیىِ دٍ سٍؽ ػول  7-7-9دس تٌذ  "ػول آٍسی تتي"ًْن 

)سٍؽ ّای  1-7-9ح دادُ ؿذُ اػت. ّوچٌیي خذاٍل سٍؽ ػایمی( واهل تَضی -2سٍؽ آب سػاًی ؛  -1آٍسی ) 

)حذالل هذت ػول آٍسی(  2-7-9هداص ػول آٍسی( ٍ 

 ًیض تِ ایي لؼوت اضافِ گشدیذُ اػت.

 

 ( اجزای بتي در ضزایط غیزهتعارف : 8-9فصل 

ٍ تتي  )اختالط تتي 7-9ّواًغَس وِ دس لثل ًیض گفتِ ؿذ ؛ ایي فلل دس ٍیشایؾ خذیذ تشگشفتِ اص فلل        

سیضی( هیثاؿذ. لاتل روش اػت وِ تغییشات خاكی دس ایي فلل ایداد ًـذُ ٍ تٌْا هیتَاى تِ هٌظن تش ؿذى ٍ 

دػتِ تٌذی تْتش هغالة ایي تخؾ دس ٍیشایؾ خذیذ اؿاسُ وشد. الثتِ ًاگفتِ ًواًذ وِ دس اًتْای ایي فلل چٌذ 

 ( اضافِ ؿذُ اػت.8-8-9)تٌذ  "خاسیضهـخلات تتي ّای هلشفی دس ؿوغ ّای تتٌی دس"خغی تحت ػٌَاى 

 

 ( بتي ّای ٍیژُ : 9-9فصل 
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یه فلل خذیذ دس هثحث ًْن ٍیشایؾ خذیذ اػت. ّواًغَس وِ اص ًام ایي فلل هـخق اػت ؛ دس  9-9 لفل       

ایي فلل تِ تؼاسیف ، هـخلات ؛ عشح اختالط ٍ اخشای اًَاع تتي ّای ٍیظُ ٍ خاف اص خولِ تتي الیافی ؛ تتي 

شداختِ هیـَد. لاتل روش اػت پشهماٍهت ، تتي خَدتشاون ؛ تتي اكالح ؿذُ تا پلیوش ، تتي ػٌگیي ٍ تتي ػثه پ

وِ خای ایي فلل دس هثحث ًْن تؼیاس خالی تَد ٍ ػذم ٍخَد ایي تخؾ ، تا تَخِ تِ گؼتشؽ اػتفادُ اص تتي ّای 

 ٍیظُ ٍ والً هلالح ًَیي دس وـَس ؛ واهالً احؼاع هیـذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ارسیابی ٍ کٌتزل کیفیت ٍ باسرسی بتي ٍ هصالح هصزفی : 11-9فصل 

 6-9ٍ  4-9؛  3-9؛ فللی اػت وِ اص ػِ فلل  10-9وِ دس لؼوت ّای لثل ًیض گفتین ، فلل ّواًگًَِ        

ٍیشایؾ لذین گشفتِ ؿذُ اػت ٍ تحت ػٌَاى فَق دس ٍیشایؾ خذیذ آٍسدُ ؿذُ اػت. دس ایي فلل تِ ضَاتظ 

ی ؛ هیلگشدّای پزیشؽ اًَع ػیواى ّای پشتلٌذ ؛ ػٌگذاًِ ّای هلشفی دس تتي ؛ پَصٍالى ّا ٍ هَاد ؿثِ ػیواً

 هلشفی دس تتي ٍ تتي ّای هلشفی دس واسگاُ ، پشداختِ هیـَد.

 ( ضَابط فَالد گذاری : 11-9فصل 

دس ٍیشایؾ لذین اػت. تٌْا تفاٍت ایي فلل دس دٍ  "آسهاتَستٌذی"تحت ػٌَاى  8-9ایي فلل ّواى فلل        

تشای اخشای هیلگشدّا( خالكِ هیگشدد. دس ایي )ًمـِ ّا ٍ خضئیات الصم  6-11-9ٍیشایؾ خذیذ ٍ لزین ؛ دس تٌذ 

تٌذ هَاسدی وِ تایؼتی دس ًمـِ ّای اخشایی ٍ واسگاّی آٍسدُ ؿَد )هاًٌذ تؼییي ٍ دسج لغش ؛ تؼذاد ٍ عَل 

 هیلگشدّای عَلی( ؛ تِ هٌْذع هحاػة یادآٍسی هیـَد.
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 هدفَى ٍ درسّای بتي :( ضَابط قالب بٌدی در بتي ؛ لَلِ ّا ٍ هجزاّای  19-9صل ف

اػت ؛ دس ٍیشایؾ خذیذ تغییشات لاتل هالحظِ ای  ٍیشایؾ لذین 9-9ایي فلل وِ دس اكل ّواى فلل        

)ػیؼتن ّای ػاصُ ای لالة ّای اًَاع  2-1-12-9ًذاؿتِ اػت. تٌْا تغییش دس ٍیشایؾ خذیذ ؛ اضافِ ؿذى تٌذ 

 اػضای ػاصُ ای( هیثاؿذ.

 

 

 ( اصَل تحلیل ٍ طزاحی : 13-9فصل 

شات هَخَد دس ایي فلل اػت. ّواًگًَِ وِ هْن تشیي تغییشات هثحث ًْن اص دیذگاُ هٌْذػیي هحاػة ؛ تغیی       

ّشُ "ٍ ب "ایوٌی"تٌْا دٍ هَسد ػٌَاى ؿذُ تَد وِ ؿاهل "اّذاف عشاحی"ّوِ ها هی داًین ؛ دس ٍیشایؾ لذین 

تؼیاس واهلتش ػٌَاى ؿذُ اػت وِ ایي ًـاى اص  "اّذاف عشاحی"تَد. ٍلی دس ٍیشایؾ خذیذ  "تشداسی هٌاػة

اكَل پایِ "دلیمتش ؿذى عشاحی ػاختواى ّا ٍ حشوت تِ ػَی آییي ًاهِ ّای خْاًی اػت. ّوچٌیي دس لؼوت 

دس  "سٍؽ عشاحی")لؼوت  "عشاحی

 ٍیشایؾ لذین( ؛ ػِ سٍؽ :

 عشاحی تش اػاع ػولىشد 

  اػاع دٍامعشاحی تش 

  عشاحی دس حالت ّای حذی 

اسائِ ؿذُ اػت وِ ایي ًیض حىایت اص ایي 

داسد وِ اػاتیذ ٍ كاحة ًظشاى وـَس 

دسكذد ًضدیه تش وشدى هثحث ًْن تِ آییي 

ًاهِ ّای خْاًی ٍ داًؾ تِ سٍص خْاى ؛ 

 ّؼتٌذ.

 

 

یىی دیگش اص تغییشات فاحؾ هثحث ًْن وِ تحث ّای صیادی ًیض پیشاهَى آى ؿىل گشفت ؛ تغییش دس همادیش        

( تتي اػت. الثتِ تشای ضشیة پَاػَى ؛ 4-7-13-9( ٍ ضشیة پَاػَى )تٌذ 1-7-13-9هذٍل االػتیؼیتِ )تٌذ 

ضشیة پَاػَى تشای ّش یه اص آًْا  ، تمؼین ؿذُ اػت وِ"تتي تا هماٍهت تاال "ٍ  "تتي هؼوَلی"تتي تِ دٍ دػتِ 

 اسائِ ؿذُ اػت. 2/0ٍ  15/0تِ تشتیة تشاتش 

ًیض آٍسدُ ؿذُ اػت وِ تشاتش  "تتي پیؾ تٌیذُ"( ؛ سدُ 5-7-13-9)تٌذ  "هـخلات هلالح"ّوچٌیي دس لؼوت  

 ٍ تاالتش روش گشدیذُ اػت. C30سدُ 
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خْت اػوال ؿشایظ اػتفادُ اص تتي ( 8-7-13-9)تٌذ   λضافِ ؿذى ضشیة ایىی دیگش اص تغییشات ایي فلل ؛ 

 تِ همذاس ایي ضشیة دس پٌح حالت هتفاٍت اؿاسُ ؿذُ اػت.ػثه هیثاؿذ وِ 

 

     

 

 

 

 ( ؛ تغییش دس همذاس ػختی خوـی دیَاسّا دس حالت تشن خَسدُ اػت92اص هْن تشیي تغییشات ٍیشایؾ خذیذ )   

تشاتش ػختی خوـی همغغ ول ؛ تغییش پیذا وشدُ اػت. تذیْی اػت  5/0تِ  35/0. ایي همذاس اص (4-8-13-9)تٌذ 

 وِ ایي افضایؾ ضشیة تشن خَسدگی دیَاسّا ؛ دس هحاػثات ػاختواى ّای تتي آسهِ تاثیش تؼیاسی خَاّذ داؿت.

(. 2-10-13-9تفاٍت دیگش ٍیشایؾ خذیذ هثحث ًْن تغییش دس تشویثات تاسگزاسی دس حالت حذی ًْایی اػت )تٌذ 

 هی تَاًیذ هغالؼِ ًواییذ. 2-13-9تشویثات تاسگزاسی دس ٍیشایؾ خذیذ هثحث ًْن سا دس ّویي فلل ٍ دس خذٍل 
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تغییش ػوذُ تشویثات تاسگزاسی دس ضشیة تاس صلضلِ اػت. ّواًغَسیىِ دس خذٍل فَق هالحظِ هی وٌیذ ؛        

ایؾ خذیذ تثذیل ؿذُ اػت. ّوچٌیي تش اػاع دس ٍیش 7/0دس ٍیشایؾ لذین تِ همذاس  2/1ضشیة صلضلِ اص همذاس 

( ًیض تِ Wi( ٍ یخ خَی )Faحالت تاسّای ػیل )تغییشات تَخَد آهذُ دس هثحث ؿـن همشسات هلی ػاختواى ؛ 

 تشویثات تاسگزاسی اضافِ ؿذُ اػت.

 ( خوص ٍ بارّای هحَری : 14-9فصل 

اػت وِ تٌْا تفاٍت دس ایي فلل ًؼثت تِ تغییشات هحؼَػی سا ؿاّذ ًیؼتین. لاتل روش  14-9دس فلل        

)فشیات عشاحی همغغ( هیثاؿذ. دس ایي تخؾ فشضیات عشاحی دس  3-14-9ٍیشایؾ لذین ؛ تغییشاتی دس تٌذ 

؛ حذاوثش تغییش ؿىل  2-3-14-9تیشّلی ػویك ، ووی تا ٍیشایؾ لذین تفاٍت پیذا وشدُ اػت. ّوچٌیي دس تٌذ 

آٍسدُ ؿذُ  1-14-9؛ دس خذٍل  C120( تشای تواهی سدُ تتي تا سدُ تتي 𝛆cuدس دٍستشیي تاس فـاسی ) ًؼثی تتي

اسائِ ؿذُ  C50تا  C12اػت. دس كَستیىِ دس ٍیشایؾ لذین دس ّویي تٌذ ، همذاس پاساهتش هزوَس فمظ تشای سدُ تتي 

 تَد.
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 ( بزش ٍ پیچص : 15-9فصل 

)حذالل آسهاتَس تشؿی( ؛ ساتغِ  3-6-15-9دس ایي فلل ًیض ؿاّذ تغییشات ًؼثتاً صیادی خَاّین تَد. دس تٌذ        

همذاس حذالل آسهاتَس تشؿی ًؼثت تِ ٍیشایؾ لذین ، تغییش یافتِ اػت ؛ تغَسیىِ دس ساتغِ هَسد ًظش تدای ػذد 

 خایگضیي ؿذُ اػت. 06/0  √ ؛ همذاس  35/0

 

؛ تغییییش ساتغییِ هحاػییثِ همییذاس لٌگییش پیچـییی تییشن  15-9اص تغییییشات هَخییَد دس فلییل یىییی دیگییش        

 2( هیثاؿذ. ّواًگًَیِ ویِ دس صییش هالحظیِ هیی ًوائییذ ؛ دس اییي ساتغیِ ػیذد          1-7-15-9( )تٌذ Tcrخَسدگی )

 وِ ضشیثی اػت هشتَط تِ تتي ػثه ؛ خایگضیي گشدیذُ اػت. 𝛌 9/1حزف ؿذُ ٍ ػثاست 

 

 

 3-12-15-9تؼذی وِ دس ایي فلل ایداد ؿذُ هشتَط اػت تِ لغش حذالل آسهاتَسّای ػشضی. دس تٌیذ  تغییش        

هلیوتش هؼشفی ؿذُ اػت. ایي دس حالی اػت وِ دس ٍیشایؾ لذین ایي  8دس ٍیشایؾ خذیذ ؛ ووتشیي لغش خاهَت ، 

 هیلیوتش هیثاؿذ. 6همذاس تشاتش 

 

  

)ضییشیة تییتي ػییثه( تییِ    𝛌اضییافِ ؿییذى پییاساهتش  ًْیین ؛ اص دیگییش تغییییشات هَخییَد دس هثحییث          

 8-7-13-9( تایؼیییتی هغیییاتك تٌیییذ λاػیییت ویییِ اییییي ضیییشیة ) 2-23-15-9ٍ  1-23-15-9سٍاتیییظ 

 تؼییي ؿَد.
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)لؼوت الف( هیثاؿذ. تِ ػثاستی تیشّای ػویك ؿاهل  1-14-15-9تفاٍت تؼذی دس ایي فلل ؛ تغییش دس تٌذ        

  عَل دّاًِ آصاد تِ استفاع همغغ آًْا )تیشّایی ّؼتٌذ وِ ًؼثت 

 
تاؿذ . دس كَستیىِ ایي ًؼثت  2( ؛ ووتش اص   

 اػت. 4دس ٍیشایؾ لذین تشاتش 

 

عثییك تؼشیییف تیشّییای  6-2-14-15-9( هَضییَع تٌییذ Vr) "ًیییشٍی تشؿییی همییاٍم همغییغ"ّوچٌیییي        

      2 >)لؼیوت الیف( ؛ فمیظ تیشای حالیت      1-14-15-9ػویك دس تٌیذ  

 
تییاى ؿیذُ اػیت. دس كیَستیىِ دس       

      4 >( تشای حالت Vrٍیشایؾ لذین همذاس  )

 
ًییض تؼیییي ؿیذُ تیَد ویِ ّین اوٌیَى اییي لؼیوت دس            2 >  

 ٍیشایؾ خذیذ حزف ؿذُ اػت.

 ٍیشایؾ خذیذ

 

 

 

 ٍیشایؾ لذین

 

 

 

 

 

 ( اثز الغزی ٍ کواًص :  16-9فصل 

 ًـذُ اػت ٍ دلیماً ّواى هغالة ٍیشایؾ لذین تىشاس ؿذُ اػت.دس ایي فلل ّیچ گًَِ تغییشاتی اػوال 

 تغییز ضکل ٍ تزک خَردگی : ( 17-9فصل 

ؿیاّذ خیَاّین تیَد. اییي تغیییشات دس       17-9تغییشات تؼذی دس هثحث ًْین ٍییشایؾ خذییذ سا دس فلیل            

اعغ تتٌییی سا اػوییال ؿییذُ اػییت. ایییي تٌییذ ؿییشایظ ٍ ضییَاتظ آسهاتَسّییای گًَییِ دس همیی 5-1-3-17-9تٌییذ 

 تـشیح هی وٌذ وِ دس ٍیشایؾ خذیذ تِ عَس ولی ایي ضَاتظ تغییش یافتِ اػت.
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كیَست گشفتیِ اػیت.     7-17-9)هحاػثِ ػیشم تیشن( ًییض تغییشاتیی دس ساتغیِ       2-3-17-9ّوچٌیي دس تٌذ 

 تغییش پیذا وشدُ اػت. 6-10*11.05تِ   6-10*13تِ ػثاستی دس ساتغِ فَق ػذد 

 

 طزاحی دال ّا : ( 18-9فصل 

تِ ًؼثت ػغح همغغ  ایداد ؿذُ اػت. ایي تغییشات هشتَط 2-1-4-18-9تغییشاتی دس تٌذ  18-9دس فلل        

 هیلیوتش هیثاؿذ. دس ٍیشایؾ خذیذ ؛ 1000هیلگشدّای حشاستی تِ ػغح همغغ تتي دس دال ّا تا ضخاهت ووتش اص 

ایي ًؼثت تلَست یه ساتغِ تیاى ؿذُ اػت. ایي دس حالی اػت وِ دس ٍیشایؾ لذین تشای هیلگشدّای هختلف ػِ 

 همذاس هتفاٍت اسائِ ؿذُ تَد.

 

 ( طزاحی دیَارّا :  19-9فصل 

 ایي فلل دس ٍیشایؾ خذیذ تذٍى تغییش تىشاس ؿذُ اػت.

 ( طزاحی ضالَدُ ّا : 91-9فصل 

 گًَِ تغییشاتی دس ٍیشایؾ خذیذ تىشاس ؿذُ اػت.ًیض تذٍى ّیچ  20-9فلل 

 ( هْار ٍ ٍصلِ آرهاتَر : 91-9فصل 

دس ایي فلل تغییشات خاكی اػوال ًـذُ        

اػت. ٍلیىي اص دیذ تشخی ؛ سٍاتظ ایي فلل 

تغییش وشدُ اػت. لاتل روش اػت وِ سٍاتغی 

وِ دس آًْا همادیش ثاتتـاى تغییش وشدُ اػت ، 

ِ دس ٍیشایؾ لذین اص دٍ تِ دلیل آى اػت و

اػتفادُ ؿذُ اػت. دس  fy  ٍfcپاساهتش 

كَستیىِ دس سٍاتظ ایي فلل دس ٍیشایؾ 

تِ خای اػتفادُ اص دٍ پاساهتش روش  ؛ خذیذ
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  اػتفادُ ؿذُ اػت. fyd  ٍfcd ؿذُ اص

 fyd   تِ هؼٌای هماٍهت هحاػثاتی فَالد اػت وِ تشاتش اػت تا𝛗     

 fcd  ًیض تِ هؼٌای همَهت هحاػثاتی تتي اػت وِ تشاتش اػت تا𝛗     

 یشایؾ خذیذ تا لذین یىؼاى خَاّذ ؿذ.یي فلل لشاس دّین ؛ آًگاُ سٍاتظ ٍدس سٍاتظ اسا   𝛗   ٍ𝛗چٌاًچِ همادیش 

ٍكلِ ّای خَؿی ًَن تِ ًَن هیلگشدّا دس  دس ٍیشایؾ لذین ؛ هماٍهت 6-1-4-18-9تغَس هثال دس تٌذ        

 1.47Ab fydتاؿذ. دس كَستیىِ دس ٍیشایؾ خذیذ دس ّویي تٌذ ایي ساتغِ تِ   1.25Ab fyوـؾ تایؼتی تشاتش 

 تغییش یافتِ اػت.

ّواًغَس وِ دس لثل ًیض گفتِ ؿذ ایي دٍ ساتغِ یىؼاى ّؼتٌذ ٍ فمظ دس ظاّش تا یىذیگش اختالف داسًذ.        

 سا دس ساتغِ خایگضیي ًوائین ؛ خَاّین داؿت :     𝛗ػثاست تشاتش آًشا لشاس دّین یؼٌی   fydتدای ِ چٌاًچ

  1.47 * Ab * 0.85 * fy  =1.25 *Ab * fy 

 ( ضَابط ٍیژُ در بزابز آتص سَسی : 99-9فصل 

سخِ )اثش تغییشات د 3-22-9دس ایي فلل ًیض تِ هاًٌذ فلَل گزؿتِ ؛ ؿاّذ تغییشاتی خَاّین تَد. تٌذ        

شاست تش هماٍهت هلالح هلشفی( ًؼثت تِ ٍیشایؾ لذین واهلتش ؿذُ اػت. دس ٍیشایؾ لذین دس ایي تٌذ ؛ تش ح

دسخِ  20هثٌا )دهای  ٍهت فـاسی تتي ٍ فَالد تِ هماٍهت فـاسیادسخِ حشاست ّای هختلف ، ًؼثت هم عاػا

دس ّویي تٌذ ؛ ػالٍُ تش هَاسد فَق ؛ ساتغِ آى  دس ٍیشایؾ خذیذایي دس حالی اػت وِ  ِ ؿذُ اػت.ػلؼیَع( اسائ

دسكذ  5/2فَالد ػتًَْا )غیش اص هحل ٍكلِ ّا( تِ  ؛ دسكذ 1-4-22-9ًیض تیاى ؿذُ اػت. ّوچٌیي دس تٌذ 

 دسكذ تیاى ؿذُ تَد. 2هحذٍد ؿذُ اػت. دس كَستیىِ دس ٍیشایؾ لذین ؛ 
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 طزاحی در بزابز سلشلِ :( ضَابط ٍیژُ بزای  93-9فصل 

وِ یىی اص هْوتشیي فلَل هثحث ًْن اػت ًیض ، دس ٍیشایؾ خذیذ دػتخَؽ تغییشاتی ؿذُ  23-9فلل        

ضَاتظ هماٍهت خوـی هثثت ٍ هٌفی دس تىیِ گاُ ّای ػضَ خوـی تغییش یافتِ  2-2-1-3-23-9اػت. دس تٌذ 

 اػت.

 

 

 

هیلیوتش تغییش پیذا  8هیلیوتش تِ  6ؾ خذیذ ؛ لغش حذالل خاهَت اص دس ٍیشای 5-1-3-23-9ّوچٌیي دس تٌذ        

تغییش یافتِ  ًیض یؾ خذیذ ؛ ضَاتظ ًؼثت آسهاتَس عَلی دس ػتًَْاادس ٍیش 1-2-2-3-23-9وشدُ اػت. دس تٌذ 

 اػت.

 

 

 

 

 

تؼتِ دس دس ٍیشایؾ خذیذ ؛ فَاكل حذاوثش آسهاتَسّای ػشضی تِ كَست خاهَت  4-2-2-3-23-9دس تٌذ        

 هیلیوتش افضایؾ یافتِ اػت. 300هیلیوتش تِ  250ػتًَْا )لؼوت ت( اص 

 

 

 

 

 

 ( طزح ٍ هحاسبِ قطعات پیص تٌیدُ : 94-9فصل 

؛ فللی خذیذ اػت وِ دس ٍیشایؾ خذیذ تِ  24-9ّواًغَس وِ دس فْشػت ػشفلل ّا هـاّذُ وشدیذ ؛ فلل         

وِ اضافِ ؿذى ایي فلل تا تَخِ تِ گؼتشؽ اػتفادُ اص ػمف ّای هثحث ًْن اضافِ ؿذُ اػت. لاتل روش اػت 
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یؾ تٌیذُ پ دس ایي فلل تِ ضَاتظ عشاحی ٍ هحاػثِ تتي پیؾ تٌیذُ دس وـَس ؛ الذاهی تدا ٍ ؿایؼتِ تَد.

  پشداختِ هیـَد. لزا هغالؼِ ایي فلل اص هثحث ًْن سا ؛ تِ ّوِ ؿوا ػضیضاى تَكیِ هیىٌین.

 پایاى

 

 تْیِ ٍ تٌظین : هٌْدس اتیال اهیٌی 

 هحاسب ساختواى ّای هتعارف بتٌی ٍ فَالدی 

  هدرس Etabs & Safe در هجتوع فٌی تْزاى 

         بزًاهِ ًَیس ٍ عضَ گزٍُ ایزاًی ًزم افشار عزضییا )ًیزم افیشار سیاسُ سیقی/اٍلیي ًیزم افیشار

 َّضوٌد طزاحی سقی ّای رایج در ایزاى(

 

 
Atila.amini1977@gmail.com 

Atila.amini1977@yahoo.com 

 808ػضَ گشٍُ آهَصؿی    
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