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 کلیات  9-1

 گستسه 9-1-1

 

 ػٌبٍیي ایي اغَل ػجبست اًذ اص:  است.ضذُ  تٌظینآًْب  ثش اسبس 9هجحث وِ اختػبظ داسد ایي فػل ثِ ضشح هختػش اغَلی  

 هكبلت ػوَهی -الف

 ّذف  -ب

 ثشدداهٌِ وبس -پ

 قشاحی سٍش  -ت

 ثبسگزاسی ٍ تشویجبت آًْب -ث

 گیشی اًذاصُ ٍاحذ سیستن -ج

 ثبصسس سبختوبى -چ

 داسای غالحیتهٌْذس قشاح  -ح

 هذاسن ٍ هستٌذات سبخت -خ

 ، ٍیب هػبلح سبختوبًی هتفبٍتئیاجشا ٍ خبظ قشاحی یّب سٍضْبٍ سیستن -د

 هشاجغ -ذ

 

 هطالة عووهی 9-1-2

 

ثشای سبختوبى ّب تذٍیي ضذُ  وِ ػوذتبً گبًِ همشسات هلی سبختوبًی ایشاى است 22هجبحث لسوتی اص  هجحث ایي  9-1-2-1

 ثبیذ دس ّوبٌّگی ثب سبیش هجبحث همشسات هلی ثِ وبسثشدُ ضَد.است ٍ 

هیجبضذ. دس غَست هغبیشت  SIاغلی ایي هجحث ثِ صثبى فبسسی ٍ ثب استفبدُ اص ٍاحذّبی سیستن ثیي الوللی  ًسخِ  9-1-2-2

 ثیي ًسخِ ّبی تشجوِ ضذُ ٍ سبیش ًسخِ ّب ثب ًسخِ اغلی، ًسخِ اغلی هؼتجش است.

دس سیستن ّبی سبصُ ایي هجحث حذ الل الضاهبت ثشای هػبلح، قشاحی، اجشا، ٍ اسصیبثی همبٍهتی اجضاء ثتي آسهِ  دس 9-1-2-3

  آى تؼییي ضذُ اًذ اسائِ هی گشدد. 7ٍ 6یشاى ٍ خػَغب هجبحث گبًِ همشسات هلی سبختوبى ا 22هجبحث ای وِ قجك ؾَاثف 

قشاحی لكؼبت ٍ سبصُ ّبئی وِ دس هحذٍدُ وبسثشد ایي هجحث لشاس داسًذ ثبیذ غشفب اص ؾَاثف فػَل هختلف ایي  دس 9-1-2-5

شچٌذ هؼتجش، هجبص هجحث استفبدُ گشدد ٍ اختالـ ؾَاثف قشاحی ایي هجحث ثب سبیش آییي ًبهِ ّبی هلی ٍ یب ثیي الوللی، ّ

 ًویجبضذ.
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 هدف 9-1-3

 

-ُ، پبیذاسی،  ثْشهمبٍهتاسائِ حذالل ؾَاثف ٍ همشساتی است وِ ثب سػبیت آًْب هیضاى هٌبسجی اص  هجحثّذف ایي  9-1-3-1

ذُ ٍ سالهت ٍ ایوٌی استفبدُ تبهیي ض ،هكبثك تؼبسیف صیش هجحثایي ّبی ثتٌی هَؾَع  دس سبصُ اًسجبمی ٍ ئ، پبیبثشداسی

  وٌٌذگبى اص ایي سبصُ ّب حفظ ضَد.

ذ، ٌدس قَل ػوش سبصُ ثبسّبی ٍاسدُ سا ثخَثی تحول وٌ ْبٍ یب اػؿبی آً  هٌظَس اص همبٍهت آًىِ سبصُ ّب -همبٍهت  -الف

  .ت ضىستِ ًطًَذلكؼبٍ آسیت لبثل هالحظِ ًجیٌذ، 

ّبی ، دس جضء ٍ یب ول، تحت تبثیش تغییش ضىل سبصُهٌظَس اص پبیذاسی آًىِ حبلت تؼبدل ثیي ثبسّبی ٍاسدُ ثِ  -پبیذاسی  -ب

 یذُ ٍ دچبس فشٍسیضش ًطًَذ.ٍ لكؼبت آى حفظ گشد پیىشُ اغلی سبصًُطذُ ٍ  اللتاخدچبس دس آى ایجبد ضذُ 

سبصُ حفظ وٌذ ٍ افضایص آًىِ سبصُ ػولىشد هَسد اًتظبس خَد سا دس قَل ػوش  ثشداسیُ هٌظَس اص ثْش - ثشداسیثْشُ  -پ

ثؼالٍُ آتص سَصی آسیت ًىٌذ. استفبدُ وٌٌذگبى ایجبد هبًؼی ثشای  ،ّب یب تشن خَسدگی ّب ٍ استؼبضبت صیبد ىلتغییش ض

 چٌذاًی ثِ سبصُ ٍاسد ًٌوبیذ.

چٌبى دس ًظش گشفتِ ضًَذ وِ ثب ٍ تشویت آًْب هٌظَس اص پبیبئی ٍ دٍام آًىِ هَاد هتطىلِ ثتي ٍ فَالد  -دٍام  یبپبیبئی  -ت

پیشی صٍد سس ٍ یب  ،فشسَدگی هَجتهحیف،  جَدسبصگبسی وبفی داضتِ ثبضٌذ ٍ ضشایف هٍَ ثْشُ ثشداسی ضشایف هحیف 

 ًطَد.آًْب اًْذام 

هٌظَس اص اًسجبم یب یىپبسچگی آًىِ اػؿبی سبصُ ٍ اتػبالت آًْب ثِ یىذیگش چٌبى تٌظین ضًَذ  -یىپبسچگی  یب اًسجبم  -ث

  ضذُ ثبضذ. تبهیيسبصُ ّوجستگی ول ضذُ ٍ  فشاّن ضبلَدُسوت ثِ ّبی ٍاسدُ ػجَس ثبس هٌبست ثشای وِ یه یب چٌذ هسیش 

 

 داهنه کازتسد 9-1-4

 

ضبهل اغَل ولی قشاحی سبصُ ّبی ثتي آسهِ است ٍلی وبسثشد هطخع آًْب دس  هجحثؾَاثف ٍ همشسات ایي  9-1-4-1

سبختوبى ّبی هتؼبسف است وِ ثب ثتي هؼوَلی یب ثب ثتي سجه سبختِ هی ضًَذ. دس سبصُ ّبی ثتي آسهِ دس ایي هجحث، همبٍهت 

 خَاّذ ثَد. هگب پبسىبل 552تب  222هگب پبسىبل ٍ همبٍهت تسلین فَالد ثیي  72تب  22ثتي ثیي هطخػِ 

خبظ، اص جولِ هَاسد صیش، سػبیت  یّب دس هَسد سبصُتب جبئی وِ وبسثشد داضتِ ثبضٌذ  هجحثؾَاثف ٍ همشسات ایي  9-1-4-2

ایي هجحث روش ًطذُ است ٍ ثبیذ اص ؾَاثف سبیش ای الصم است وِ دس  ضًَذ، ٍلی ثشای ایي سبصُ ّب ؾَاثف ٍ همشسات ٍیژُ هی

 گشدد.آییي ًبهِ ّبی هلی استفبدُ 

  ٍ ون آسهبتَس سبدُ یی ثتٌ ّبُ سبص -الف

 پیص تٌیذُ یی ثتٌ ّبُ سبص -ب
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 ؛پیص سبخت یی ثتٌ ّبُ سبص -پ

 ثب سٌگذاًِ ّبی سجه ٍ سٌگیي یی ثتٌ ّبُ سبص - ت

 اسفٌجیهتخلخل یب ثتي سبختِ ضذُ ثب ثتي  یی ثتٌ ّبُ سبص - ث

 ثب الیبف یی ثتٌ ّبُ سبص -ج

 گیشًذوِ دس هؼشؼ دهبی صیبد لشاس هی یی ثتٌ ّبُ سبص -چ

سیلَّب، سبصُ ّبی همبٍم دس ثشاثش اًفجبس، سذّب، هخبصى سیبالت، سبصُ ّبی آثی ٍ ّب، پلخبظ ًظیش  یی ثتٌ ّبُ سبص -ح

 تًَل ّبی تبسیسبتی صیش صهیٌی، ٍ پَستِ ّب ٍ ٍسلْبی تبضذًُیشٍگبُ ّبی ّستِ ای، دٍدوص ّب، 

 

دس سبصُ ّب ٍیب اػؿبء ثتٌی غیش هشوت دسجبسیض ثب لبلت ّبی دسجب هبًذگبس، هیتَاى اص ؾَاثف قشاحی ایي هجحث   9-1-4-3

دس غَست استفبدُ اص ػشضِ ّبی فَالدی غیش هشوت دس جب هبًذگبس وِ ثِ ػٌَاى لبلت استفبدُ هیطَتذ هیتَاى دال  استفبدُ ًوَد.

یب دس غَستی وِ ػشضِ ثشای ٍصى ثتي تبصُ قشاحی ضذُ است، ثشای ول ثبسّبی ٍاسدُ ثتٌی ثِ تٌْبئی سا ثشای ول ثبسّبی ٍاسدُ ٍ

 هٌْبی ٍصى ثتي ٍ ػشضِ هحبسجِ ًوَد.

جضٍ سبصُ ّبی فَالدی یب ػشضِ ّبی هشوت فَالدی ّبی فَالدی شخوّبی ثتٌی هشوت سبختِ ضذُ اص ثتي ٍ ًیصُسب 9-1-4-4

 پشداختِ هی ضَد. ْبثِ آً هجحث دّن همشسات هلی سبختوبىدس هحسَة ضذُ ٍ 

ضوغ ّب ٍ ستَى پبیِ ّبئی وِ دس داخل خبن لشاس داسًذ فمف دس هَاسد صیش دس داهٌِ وبسثشد ایي هجحث لشاس  9-1-4-5

 هیگیشًذ:

 لسوتْبئی اص ضوغ یب ستَى پبیِ وِ دس َّا، آة، ٍیب خبن سست غیش همبٍم جْت تبهیي هْبس جبًجی آًْب ٍالغ ضذُ -الف

 .اًذ

 سبصُ ّبئی وِ دس همبثل صلضلِ ثب ضىل پزیشی هتَسف ٍ یب صیبد قشاحی هیطًَذ.دس  -ب

  

 زوش طساحی 9-1-5

 

كؼبت سبصُ دس ٍؾؼیت ًْبئی ثبسثشی خَد ل. دس ایي سٍش است «همبٍهت قشاحی سٍش» هجحثسٍش قشاحی دس ایي  9-1-5-1

گشدد. دس تؼییي ایي ظشفیت سفتبس غیش خكی ثتي ٍ  ظ تؼییي هیبّش تالش خ ثشای دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ ظشفیت ثبسثشی آًْب

دس ّش همكغ ثبیذ ثِ اًذاصُ ای ثبضذ وِ ساثكِ صیش ثشای ّش تالش تبهیي ضذُ . ظشفیت ثبسثشی لكؼِ دس ًظش گشفتِ هی ضَدفَالد 

 ثبضذ.

∅     

 دس ایي ساثكِ:
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 Sn  ،همبٍهت اسوی همكغU  ٍ سفتبس ػؿَ دس ثشاثش ًوبیطگش ؾشیت تملیل همبٍهت است وِ  ∅تالش ؾشیجذاس ٍاسد ثِ همكغ

 ٍاسدُ هی ثبضذ.  تالش

  

 تازگرازی 9-1-6

 

  الضاهبتؾَاثف ٍ اص  ثبسّبدس قشاحی ٍ ًیض ؾشایت هختلف ثبسّبی تشویجبت  ،ّب ثبسگزاسی سبصُثشای  هجحثدس ایي  9-1-6-1

همشسات هلی هجحث ضطن ّشگًَِ تغییشی وِ دس ؾَاثف ٍ الضاهبت اػوبل د. َض هی همشسات هلی سبختوبى استفبدُهجحث ضطن 

، ثشای سَْلت دستشسی، آٍسدُ ضذُ 7-9دس فػلؾَاثف ایي ای اص خالغِالصم االجشا است.  هجحثدادُ ضَد دس ایي  سبختوبى

 است. 

 

 انداشه گیسی واحدسیستن  9-1-7

 

ٍاحذّبئی وِ ، هتش، ثبًیِ، ویلَگشم جشم، ٍ ًیَتي است. SIسیستن ثیي الوللی  ،دس ایي آئیي ًبهِ ٍاحذّبی اًذاصُ گیش 9-1-7-1

 دس ایي هجحث هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ اًذ ػجبستٌذ اص

 هتش  :طول

 : ثبًیِشهاى

 : ویلَگشم جشمجسم

 : ًیَتيوشى

 : ًیَتي ثش هتش هشثغ )پبسىبل(و فشاز تنص

 اشزس ساختواىت 9-1-8

هیطَد وِ اجشای ایي هجحث سا هذیشیت ٍ  اقالقحمیمی یبحمَلی  یدس ایي هجحث ثبصسس سبختوبى ثِ ضخػیت 9-1-8-1

 اػوبل 

 همشسات هلی سبختوبى هی ثبضذ. 2ضشح ٍظبیف ٍ حذٍد اختیبسات ثبصسس سبختوبى هكبثك ؾَاثف هجحث  هیىٌذ.

 ثبضذ.اػوبل ٍ تػویوبت ثبصسس سبختوبى ًجبیذ ًبلؽ ؾَاثف ایي هجحث  9-1-8-2

ثبصسس سبختوبى هجبص است وِ ثِ هٌظَس اقویٌبى اص ویفیت هػبلح هػشفی دس اجشا )ثتي، آسهبتَس، آة، افضٍدًی ّب  9-1-8-3

ٍغیشُ(، ٍیب اقویٌبى اص ایوٌی ثشخی اجضاء سبصُ، دستَس آصهبیص ثشای ّش وذام اص هػبلح هػشفی، ٍ یب آصهبیص ثبسگزاسی لكؼبت 

 سا ثذّذ.ی غالحیت داسادس هطَست ثب هٌْذس قشاح 
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 دازای صالحیتههندس طساح  9-1-9

اقالق هیطَد وِ هسئَلیت قشاحی  ضخػیتی حمیمی یب حمَلیثِ  داسای غالحیتدس ایي هجحث هٌْذس قشاح  9-1-9-1

ضشح ٍظبیف ٍ  سبصُ ٍ ًظبست ثش اجشای آى سا ػْذُ داس ثَدُ ٍداسای غالحیت یب ستجِ ثٌذی اص قشف سبصهبًْبی ریشثف هیجبضذ.

 همشسات هلی سبختوبى هی ثبضذ. 2حذٍد اختیبسات هٌْذس قشاح داسای غالحیت هكبثك ؾَاثف هجحث 

 

 هدازک و هستندات ساخت 9-1-11

بفی وِ اص قشف ثبصسس ٍ یب سبیش اقالػبت اؾ 22-9هٌْذس قشاح ریػالح ثبیذ ولیِ اقالػبت روش ضذُ دس فػل  9-1-11-1

 سبصهبًْبی ًظبم هٌْذسی ٍ غیشُ( هَسد ًیبص است سا تْیِ ٍ اسائِ دّذ.ضْشداسی ّب ٍ یب  سبخوبى )هثل

دس غَست الضام ثبصسس سبختوبى، هحبسجبت هشثَـ ثِ آًبلیض ٍ قشاحی سبصُ ثِ ّوشاُ اقالػبت ٍسٍدی ٍ خشٍجی  9-1-11-2

 ثشًبهِ ّبی وبهپیَتشی ٍ فشؾیبت هحبسجبتی ثبیذ ثِ هذاسن سبخت ؾویوِ ضًَذ.

 

 سیستن های خاص طساحی و اجسائی، ویا هصالح ساختوانی هتفاوتو  ها زوش 9-1-11

ب آًچِ دس ایي هتفبٍت ث وِ استفبدُ اص سٍش ّب ٍ سیستن ّبی خبظ قشاحی ٍ یب هػبلح سبختوبًیثِ  ًیبص دس غَست 9-1-11-1

هػبلح وِ استفبدُ هَفك اص  ، اسائِ دٌّذگبى ایي سیستن ّب، سٍضْب، ٍیبهجحث اسائِ ضذُ ثَدُ ٍلی دس داهٌِ وبسثشد آى لشاس داسد

ثِ ثبصسس سبختوبى اسائِ دٌّذ. ثبصسس ّوشاُ ثب ولیِ هستٌذات وِ ایي هَاسد سا  هی تَاًٌذبست آًْب دس گزضتِ تجشثِ ضذّ

سبختوبى ثبیذ هَاسد سا ثِ تفػیل دس اختیبس وویتِ ثشسسی وِ اص قشف هجحث ًْن همشسات هلی سبختوبى تؼییي هیطَد لشاس 

ضثَس هیتَاًذ پس اص اقویٌبى اص آًبلیضّب ٍ آصهبیص ّبی آًجبم ضذُ، ٍ یب دس غَست لضٍم ثب اًجبم آًبلیضّب ٍ دّذ. وویتِ ه

 آصهبیطْبی تىویلی، ًظش فٌی خَد سا اثالؽ ًوبیذ. 

 هساجع 9-1-12

ثیي هكبلت ایي ثشای قشاحبى ٍهجشیبى تَغیِ هیطَد. دس غَست ٍجَد ّشگًَِ ػذم اًكجبق استفبدُ اص هشاجغ صیش  9-1-12-1

 هشاجغ ٍ ؾَاثف ایي هجحث، اصؾَاثف ایي هجحث ثبیذ استفبدُ ضَد.

 1396ٍ  1395ٍیشایص ّبی  –گبًِ  22هجبحث  –مشسات هلی سبختوبًی ایشاى ه  -1

 جذیذتشیي ٍیشایص  درهجبحث هشثَـ ثِ ثتي ٍ اجضاء هتطىلِ آى  –استبًذاسدّبی هلی ایشاى  -2

 ًْبئی هیطَد( 1397)دس سبل   1397ٍیشایص  –جلذ ّبی اٍل ٍ دٍم  –( ئیي ًبهِ ثتي ایشاى )آثبآ -3

 (  ASTMؾَاثف اًجوي آهشیىبئی هػبلح ٍ آصهبیطْب ) -4

 (  ACI Manual of Concrete Practiceجلذی آئیي ًبهِ ّبی اًجوي ثتي آهشیىب ) 6هجوَػِ  -5

 ( ACI 318-14) آئیي ًبهِ ثتي آهشیىب   -6
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 (  Euro Code 2 – Parts 1,2,3  ( ٍ )CEB-FIP Model Code 2010اسٍپبئی ثتي )آئیي ًبهِ ّبی  -7

 (  A23.3-2014آئیي ًبهِ ثتي وبًبدا ) -8

 (  AS 3600-2009آئیي ًبهِ ثتي استشالیب ) -9

 (  NZS 3101-2006آئیي ًبهِ ثتي ًیَصلٌذ ) -11
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 عالئم و تعاریف 9-2

 

 
 

 

 تعاریف عالئم و 9-2

 گستره  9-2-1

 اصؽالحات اعتفازٜ ؽسٜ زر ایٗ ٔثحث تؼزیف ٔیؾٛ٘س.تؼاریف ٚ اذتصاری زر ایٗ فصُ ػالئٓ 

 اختصاری عالئم  9-2-2

ػالٔت 

 اذتصاری
 ٚاحس تؼزیف

    ػٕك تّٛن ٔغتؽیّی تٙؼ ٔؼازَ.  

   
تىیٝ ٌاٜ زر اػعای پیٛعتٝ یا ؼزٜ ای، یا )ب(  زٞا٘ٝ تزػ، تزاتز تا فاصّٝ ٔزوش تار ٔتٕزوش تا: )اِف( تز

 ٔزوش تىیٝ ٌاٜ زر اػعای تا تىیٝ ٌاٜ عازٜ.
   

     .عیٓعؽح ٔمؽغ یه ٔیٍّزز یا    
     زار. عزٔید، پیچ ٟٔار یا ٔیٍّزز آخسار  ٔغاحت ذاِص عز ٌُ     

     عؽح ٔمؽغ تتٗ وٝ زر تزاتز ا٘تماَ تزػ ٔماٚٔت ٔی وٙس.   

    
تیز ٔزتٛغ تٝ یه عتٖٛ، زر رٚػ تحّیُ لاب ٔؼازَ -تشرٌتزیٗ عؽح ٔمؽغ وُ زٚ ٘ٛار ٔتؼأس زاَ

 .ٞای زٚؼزفٝ زر زاَ
    

     عؽح ٔمؽغ ػعٛ وٝ تا تز تیزٚ٘ی آرٔاتٛر ػزظی ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ؽٛز.    
     ٔمؽغ ػعٛ ٔحصٛر تٝ ٔحیػ ذارخی آٖ.عؽح     

     ٔی ؽٛز. ٔٙظٛروٝ ػٕٛز تز ٔحٛر تغت  ذزپاییتغت زر ٔسَ  یه ا٘تٟای زرعؽح ٔمؽغ     

     لزار زارز. ٘اذاِصٔمؽغ عؽح ٚ ٔزوش ذٕؾی ٔغاحت لغٕتی اس ٔمؽغ وٝ تیٗ ٚخٝ وؾؾی     

    

زر ظرأت خاٖ ٚ ؼَٛ ٔمؽغ زر راعتای ٘یزٚی تزؽی زر  احاؼٝ ؽسٜٔغاحت وُ ٔمؽغ تتٗ 

ٞا وٝ ٘ثایس اس حاصّعزب ظرأت زیافزآٌ زر ػزض  وُ ٔمؽغ تتٗ زر زیافزآٌٞا، ٚ ٔغاحت  زیٛار

 آٖ فزاتز رٚز.
    

    
تغتٝ وٝ زر ٔماتُ  عؽح ٔمؽغ تتٗ زر یه پایٝ،  لؽؼٝ افمی زیٛار یا تیز ٕٞثٙس زر زیٛارٞای ٞٓ

 وٙس. تزػ ٔماٚٔت ٔی
    

     ؽٛز. وٝ تزای تحُٕ ذٕؼ تىار تززٜ ٔی ٘ؾیٕٗ ٞاعؽح ٔمؽغ آرٔاتٛر وؾؾی زر    
     ؽٛز. یه ػعٛ تتٙی. زر یه ٔمؽغ ٔدٛف فعای ذاِی ٔٙظٛر ٕ٘ی٘اذاِص عؽح ٔمؽغ    

     ٘ؾیٕٗ ٞا.آرٔاتٛر تزؽی ٔٛاسی تا آرٔاتٛر وؾؾی اصّی زر  وُ عؽح ٔمؽغ   

   
صفحٝ آٖ زعتٝ اس آرٔاتٛرٞای  تا زر صفحٝ ای ٔٛاسیاتصاَ  ٘احیٝعؽح ٔمؽغ ٔؤثز تزؽی زر یه 

 تیز وٝ تاػث ایداز تزػ زر ٘احیٝ اتصاَ ٔی ؽٛ٘س.
    

     ٔغاحت وُ آرٔاتٛر ؼِٛی ٔماْٚ زر تزاتز پیچؼ.   

     حسالُ ٔغاحت آرٔاتٛر ؼِٛی ٔماْٚ زر تزاتز پیچؼ.       

     ٔماٚٔت ٔی وٙس.    وٝ زر تزاتز ٘یزٚی وؾؾی ظزیثسار  ٘ؾیٕٗٔغاحت آرٔاتٛر زر    

     .٘احیٝ ٌزٜاس یه ٔمؽغ ٌزٜ ای یا  ٘احیٝاس  یه ٚخٝٔغاحت     

    
ٟٔار ٞای چغثی تزای ٔحاعثٝ ٔماٚٔت  ی اسیا ٌزٚٞٔٙفزز ٟٔار چغثی یه عؽح تأثیز تصٛیز ؽسٜ 

 پیٛعتٍی زر وؾؼ.
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ٔحاعثٝ ٔماٚٔت پیٛعتٍی زر وؾؼ زر صٛرتی تزای ٔٙفزز ٟٔار چغثی یه عؽح تأثیز تصٛیز ؽسٜ 

 وٝ تا فاصّٝ اس ِثٝ یا فاصّٝ تیٙاتیٙی ٔحسٚز ٘ؾسٜ تاؽس.
 

  یا ٌزٜٚ ٟٔار ٞا تزای ٔحاعثٝ ٔماٚٔت زر وؾؼ.ٔٙفزز ٟٔار یه  اسعؽح ؽىغت تصٛیز ؽسٜ تتٗ     

     
وؾؼ زر صٛرتی وٝ تا  تزای ٔحاعثٝ ٔماٚٔت زرٔٙفزز ٟٔار یه  اسعؽح ؽىغت تصٛیز ؽسٜ تتٗ 

 فاصّٝ اس ِثٝ یا فاصّٝ تیٙاتیٙی ٔحسٚز ٘ؾسٜ تاؽس.
 

     ٔحسٚز تٝ ٔغیز خزیاٖ تزػ ٘اؽی اس پیچؼ. ٘اذاِصٔغاحت    

     آرٔاتٛر ػزظی تغتٝ پیچؾی.تیزٚ٘ی تزیٗ  ٞایتٝ ٔحٛر صٛرعؽح ٔح    
     ٔغاحت وُ اؽغاَ ؽسٜ تٛعػ ٔداری ػثٛری.    

     ٔغاحت آرٔاتٛر ؼِٛی وؾؾی.   

  
     ٔغاحت آرٔاتٛر ؼِٛی فؾاری.  

     .٘ؾیٕٗحت آرٔاتٛر وؾؾی اصّی زر یه ٔغا    

     عؽح ٔمؽغ ٔؤثز ٟٔار زر وؾؼ.      

     عؽح ٔمؽغ ٔؤثز ٟٔار زر تزػ.      

    
اس    اس یىسیٍز، ػٕٛز تز ظّغ  فاصّٝ  زرعؽح ٔمؽغ وُ آرٔاتٛر ػزظی، ؽأُ لالب ٞای زٚذت، 

 ٔمؽغ ػعٛ.
    

    
٘غثت    تا آرٔاتٛری تا ساٚیٝ  تغتاُْ ٔتماؼغ تا  iزر الیٝ    ٔغاحت وُ آرٔاتٛر عؽحی زر فاصّٝ 

 .تغتتٝ ٔحٛر 
 

     حسالُ ٔغاحت آرٔاتٛر وؾؾی زر ذٕؼ.       

     ٔغاحت وُ آرٔاتٛر ؼِٛی.    

     . تغتٝ ٔماْٚ زر تزاتز پیچؼ زر فاصّٝ  تًٙیا  زٚرٌیزٔغاحت یه عاق ذأٛت،    

    
آرٔاتٛری  ؽىاف ذٛرزٌیوٝ صفحٝ ٔحتُٕ ٚلتی    آرٔاتٛرٞای ػزظی زر فاصّٝ  وُعؽح ٔمؽغ 

 را وٝ تایس ٟٔار ؽٛز لؽغ ٔی وٙس.
    

     ٔغاحت آرٔاتٛر زر یه تٙس.     

     .  آرٔاتٛر تزؽی زر فاصّٝٔغاحت    

     تٙس تا آرٔاتٛرٌذاری لؽزی. ٔغاحت وُ ٞز ٌزٜٚ اس آرٔاتٛرٞای لؽزی، زر یه تیز ٞٓ    
     ٔغاحت آرٔاتٛر زر تزػ اصؽىاوی.    

     . S2یا پیچؾی  ٔغاحت آرٔاتٛر تزؽی ٔٛاسی آرٔاتٛر وؾؾی ذٕؾی زر  فاصّٝ آرٔاتٛرٌذاری تزؽی    

     .  حسالُ ٔغاحت آرٔاتٛر تزؽی زر فاصّٝ آرٔاتٛرٌذاری ػزظی       

  عؽح ؽىغت تصٛیز ؽسٜ تتٗ زر یه ٟٔار یا ٌزٜٚ ٟٔار ٞا تزای ٔحاعثٝ ٔماٚٔت زر تزػ.    

     
زر تزػ زر صٛرتی وٝ تا تأثیز عؽح ؽىغت تصٛیز ؽسٜ تتٗ زر یه ٟٔار تزای ٔحاعثٝ ٔماٚٔت 

 ّٝ یا ظرأت ػعٛ ٔحسٚز ٘ؾسٜ تاؽس.، فاصوٙح
 

     ؽسٜ زر ٔحاعثٝ ٔماٚٔت تىیٝ ٌاٞی. ٔغاحت عؽح تار ٌذاری   

   
لزار ٌزفتٝ ٚ عؽح  زر زرٖٚ تىیٝ ٌاٜ وٝ والٔغاحت لاػسٜ تحتا٘ی ٔرزٚغ، ٞزْ ٚ یا ٌٜٛ ٘الص، 

 تاؽس. ٞای خا٘ثی آٖ زارای ؽیة تا ارتفاع یه ٚ لاػسٜ زٚ ٔی یاَ تٛزٜ ٚ A1فٛلا٘ی آٖ 
   

    ػزض ٚخٝ فؾاری ػعٛ.  

   
رٚز. ایٗ ػزض تا تز ذارخی  تٝ وار ٔی Ashػزض ٞغتٝ ٔزوشی ٔمؽغ ػعٛ وٝ زر ٔحاعثٝ ٔغاحت 

 ؽٛز. ٌیزی ٔی آرٔاتٛر ػزظی ا٘ساسٜ
   

    ؽىُ. ػزض ٔؤثز تاَ ٔمؽغ    
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    ٔمؽغ تحزا٘ی تزای تزػ زٚؼزفٝ زر زاَ ٞا ٚ ؽاِٛزٜ ٞا. ٔحیػ   

    ػزض زعته.   

    .     ػزض ٔؤثز زاَ ٔماْٚ زر تزاتز ٍِٙز ذٕؾی       

   
وٝ زر تزاتز پیچؼ ٔماٚٔت  ای ذأٛت ٞای تغتٝٔحصٛر ؽسٜ تا ػزض لغٕتی اس عؽح ٔمؽغ 

 وٙس. ٔی
   

    ؽٛز. تٕاط وٝ تزای تزرعی تزػ افمی زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔیػزض ٔمؽغ عؽح    

    ػزض خاٖ تیز یا لؽز زر ٔمؽغ زایزٜ ای.   

    ای وٝ زر آٖ ٍِٙزٞا تؼییٗ ٔی ؽٛ٘س. زر راعتای زٞا٘ٝ   تُؼس ٔمؽغ تحزا٘ی    

    .  زر راعتای ػٕٛز تز    تُؼس ٔمؽغ تحزا٘ی    

   اعٕی. اتىاییٔماٚٔت    

   تار تىیٝ ٌاٞی ظزیثسار.   

    فاصّٝ زٚرتزیٗ تار فؾاری تا ٔحٛر ذٙثی.  

    
ِثٝ تحزا٘ی ٔٛرز ٘یاس خٟت ایداز ٔماٚٔت پایٝ وٝ تا ؽىغت تتٗ یا پیٛعتٍی یه ٟٔار  اس فاصّٝ

 .زٚ ٘یٓ ؽسٌیواؽتی زر وؾؼ زر تتٗ تزن ٘رٛرزٜ وٙتزَ ؽٛز تسٖٚ آرٔاتٛر اظافی خٟت وٙتزَ 
 

  ٟٔار تا ِثٝ تتٗ. ٔیّٝحساوثز فاصّٝ اس ٔزوش        

  ٟٔار تا ِثٝ تتٗ. ٔیّٝحسالُ فاصّٝ اس ٔزوش        

    

زر راعتای اػٕاَ     ٟٔار تا ِثٝ تتٗ زر یه راعتا. اٌز تزػ تٝ ٟٔار ٚارز ؽٛز  ٔیّٝفاصّٝ ٔزوش 

زر  ٞأٟار اٌز .حسالُ فاصّٝ اس ِثٝ اعت    تزػ ٌزفتٝ ٔی ؽٛز. اٌز وؾؼ تٝ ٟٔار ٚارز ؽٛز 

 را ٔالحظٝ ٕ٘اییس. 17فصُ ٔؼزض تزػ زر ٔماؼغ ٘اسن تا ظرأت ٔحسٚز لزار ٔی ٌیز٘س، 
 

  .   ٟٔار تا ِثٝ تتٗ زر راعتای ػٕٛز تز  ٔیّٝفاصّٝ اس ٔزوش     

   
وش عؽح تتٗ ٚ )ب( ٘صف فاصّٝ ٔزٔمسار وٕتز: )اِف( فاصّٝ ٔزوش ٔیٍّزز یا ٔفتَٛ تا ٘شزیه تزیٗ 

 تٝ ٔزوش ٔیٍّززٞا یا ٔفتَٛ ٞایی وٝ ٟٔار ٔی ؽٛ٘س.
   

    پٛؽؼ تتٙی آرٔاتٛر.   

    
یه تزای تأیٗ وُ ٔماٚٔت پیٛعتٍی ٟٔار زر یه عٕت ٟٔار وٝ  ٔیّٝفاصّٝ تصٛیز ؽسٜ اس ٔزوش 

 ٟٔار چغثی السْ اعت.
   

    وٛچىتز اعت.   ، وٝ اس   فاصّٝ ٚخٝ زاذّی عتٖٛ اس ِثٝ زاَ زر راعتای    

   
ای وٝ زر آٖ ٍِٙزٞا  زعته زر راعتای زٞا٘ٝ تؽیّی یا ٔؼازَ ٔغتؽیّی، عزعتٖٛ یاتُؼس عتٖٛ ٔغ

 تؼییٗ ٔی ؽٛ٘س.
   

   
زعته ا٘ساسٜ ٌیزی ؽسٜ زر راعتای ػٕٛز تز  تؽیّی یا ٔؼازَ ٔغتؽیّی، عزعتٖٛ یاتُؼس عتٖٛ ٔغ

  . 
   

 _ ظزیة ثاتت ٔمؽغ خٟت تؼییٗ ٔؾرصات پیچؾی زاَ ٚ تیز.  

 _ ظزیة ارتثاغ زٞٙسٜ زیاٌزاْ ٍِٙز ٚالؼی تٝ زیاٌزاْ ٍِٙز یىٙٛاذت ٔؼازَ.   

    فاصّٝ زٚرتزیٗ تار فؾاری تتٗ اس ٔزوش ثمُ آرٔاتٛر وؾؾی ؼِٛی.  

    زٚرتزیٗ تار فؾاری تتٗ اس ٔزوش ثمُ آرٔاتٛر فؾاری ؼِٛی.فاصّٝ    

  زار یا پیچ لالتسار. والٞهزار، پیچ  والٞهٌّٕید  ٔیّٝلؽز ذارخی ٟٔار یا لؽز    

  
  زر صٛرت اعتفازٜ اس ٟٔار تشرٌتز اس ا٘ساسٜ ٔؼَٕٛ.   ٔمسار خایٍشیٗ   

    زرؽت.حساوثز ا٘ساسٜ اعٕی عٍٙسا٘ٝ ٞای      

    لؽز اعٕی ٔیٍّزز یا ٔفتَٛ.   
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    لؽز ؽٕغ زر تغتز ؽاِٛزٜ.      

 _ تززاری. تار ٔززٜ یا اثزات ٘اؽی اس آٖ زر حس تٟزٜ  

  ؽىُ. ؽىُ یا  ؽىُ تا ٘ٛن ذارخی پیچ  ؽىُ یا  پیچ  ٔیّٝفاصّٝ اس عؽح زاذّی    

  
  

  وؾؼ ٚ ٔزوش ثمُ ٌزٜٚ ٟٔار زر وؾؼ. تحت فاصّٝ تیٗ تزآیٙس تار وؾؾی ٚارز تز ٌزٜٚ ٟٔار 
  

 ٕٞیؾٝ ٔثثت اعت.
 

  
  

زر  ٟٔارٌزٜٚ راعتا ٚ ٔزوش ثمُ یه تزػ زر  تحتفاصّٝ تیٗ تزآیٙس تار تزؽی ٚارز تز ٌزٜٚ ٟٔار 

  . ٕٞاٖ راعتاتزػ زر 
 ٕٞیؾٝ ٔثثت اعت.  

 

 _ افمی/ ػٕٛزی یا اثزات ٘اؽی اس آٖ.تار سِشِٝ   

     ٔسَٚ االعتیغیتٝ تتٗ.   

     .تتٗ زر تیزٔسَٚ االعتیغیتٝ     

     .تتٗ زر زأَسَٚ االعتیغیتٝ     

       عرتی ذٕؾی ػعٛ.   

       عرتی ذٕؾی ٔؤثز ػعٛ.    (  )

     ٔسَٚ االعتیغیتٝ فٛالز.   

  
     ٔماٚٔت فؾاری ٔؾرصٝ تتٗ.  

     خذر ٔماٚٔت فؾاری ٔؾرصٝ تتٗ. حاصُ ایٗ خذر ٕٞٛارٜ تؼس تٙؼ )ٍٔا پاعىاَ( زارز.    √

     ٘احیٝ ٌزٜ.ٔماٚٔت فؾاری ٔٛثز تتٗ زر تغت یا     

     ٔماٚٔت ٔتٛعػ فؾاری ا٘ساسٜ ٌیزی ؽسٜ تتٗ.    

     ا٘ساسٜ ٌیزی ؽسٜ تتٗ عثه.ٔماٚٔت ٔتٛعػ وؾؾی ؽىافتی     

   
تٙؼ زر تارٞای ا٘تٟایی زر اثز تار ٔززٜ تسٖٚ ظزیة زر ٔمؽؼی وٝ زر آٖ زر اثز تارٞای ٚارزٜ وؾؼ 

 ایداز ٔی ؽٛز.
    

     ٔسَٚ ٌغیرتٍی تتٗ.   

     تززاری. تٙؼ وؾؾی زر آرٔاتٛر زر اثز تارٞای تٟزٜ   

  
     زر اثز تارٞای ظزیثسار.تٙؼ فؾاری زر آرٔاتٛر   

     ٔماٚٔت وؾؾی ٔؾرصٝ فٛالز ٟٔار.     
     ٔماٚٔت ٔؾرصٝ تغّیٓ آرٔاتٛر.   

     ٔماٚٔت ٔؾرصٝ تغّیٓ فٛالز ٟٔار.    
     ٔماٚٔت ٔؾرصٝ تغّیٓ آرٔاتٛرٞای ػزظی.    

 _ تززاری. ٚ یا اثزات آٖ زر حس تٟزٜ ٔایؼاتتار خا٘ثی ٘اؽی اس فؾار   

   ٌزٜ. ٘احیٝٔماٚٔت اعٕی زر ٚخٝ     

   ٔماٚٔت اعٕی تغت.    

   ٔماٚٔت اعٕی تٙس.    

   ٘یزٚی ظزیثسار ٚارز تز ٚخٝ یه ٌزٜ.    

   ٘یزٚی ظزیثسار فؾاری زر یه تغت.    

   ٘یزٚی ظزیثسار وؾؾی زر یه تٙس.    

    ظرأت، ارتفاع یا ػٕك وّی یه ػعٛ.  

  .ٔٛاسات ٔحٛر ٟٔار زرٟٔار لزار ٌزفتٝ زر آٖ وٝ  یظرأت ػعٛ   

  ػٕك ٔؤثز خاٌذاری ٟٔار.    
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    . ارتفاع ؼثمٝ زر ؼثمٝ     

   
زر اػعای    ، ٔؼازَزر ٔحُ تارٞای فؾاری حساوثز ارتفاع ٟٔار٘ؾسٜ خا٘ثی زیٛار یا زیٛارپایٝ

 .فؾاری
   

    ػٕك ٔمؽغ والٞه تزؽی.   

    ٔٛرز ٘ظز.  ارتفاع وُ زیٛار اس پای آٖ تا تاال، یا ارتفاع آساز لؽؼٝ زیٛاری یا زیٛار پایٝ   

   
ٞا  ٞا ٚ حّمٝ ٞا یا والف حساوثز فاصّٝ ٔزوش تٝ ٔزوش ٔیٍّززٞای پیزأٖٛ عتٖٛ وٝ تٝ ٌٛؽٝ ذأٛت

 ا٘س. تىیٝ وززٜ
   

  
ٚ یا اثزات آٖ زر حس ٚ یا عایز ٔصاِح فّٝ ای ٞای سیزسٔیٙی  تار خا٘ثی ٘اؽی اس فؾار ذان، آب

 تززاری. تٟزٜ
  

     ٕٔاٖ ایٙزعی ٔمؽغ حَٛ ٔحٛر ثمُ.  

     ٕٔاٖ ایٙزعی ٔمؽغ وُ تیز حَٛ ٔحٛر ثمُ.   

     یافتٝ تٝ تتٗ.ٕٔاٖ ایٙزعی ٔمؽغ تتٙی تزن ذٛرزٜ تثسیُ     

     ٕٔاٖ ایٙزعی ٔؤثز تزای ٔحاعثٝ تغییزؽىُ.   

     ٕٔاٖ ایٙزعی ٔمؽغ وُ تتٗ حَٛ ٔحٛر ثمُ تسٖٚ زر ٘ظز ٌزفتٗ آرٔاتٛرٞا.   

     ٕٔاٖ ایٙزعی ٔمؽغ وُ زاَ حَٛ ٔحٛر ثمُ.   

     ٕٔاٖ ایٙزعی آرٔاتٛرٞا حَٛ ٔحٛر ثمُ ٔمؽغ ػعٛ.    

     حَٛ ٔحٛر ثمُ ٔمؽغ ػعٛ ٔزوة. خسارٜ ٞإٔاٖ ایٙزعی ٘یٕزخ فٛالزی عاسٜ ای، ِِٛٝ ٚ     

 _ ظزیة ؼَٛ ٔؤثز زر اػعای فؾاری.  

 _ ظزیة تزای ٔماٚٔت ؽىغت ٔثٙای تتٗ زر وؾؼ.   

 _ ظزیة تزای ٔماٚٔت اٞزٔی تتٗ.    

 _ ظزیة تزای ٔماٚٔت تتٗ.   

 _ ٔحصٛرؽسٌی.ظزیة ٔؤثز    

    ؽاذص آرٔاتٛر ػزظی.    

    ؼَٛ زٞا٘ٝ تیز یا زاَ یه ؼزفٝ. ؼَٛ آساز ؼزٜ.  

    ٌاٜ یا ٘مؽٝ ػؽف. ؼَٛ ٟٔار اظافی ٔیٍّزز فزاتز اس ٔحٛر تىیٝ   

    ؼِٛی ػعٛ فؾاری اس ٔزوش تٝ ٔزوش ٌزٜ ٞای ا٘تٟایی.   

    ٔفتَٛ آخسار ٚ ٔفتَٛ ٞای خٛػ ؽسٜ آخسار یا عازٜ.ؼَٛ ٌیزایی وؾؾی ٔیٍّزز آخسار،    

    ؼَٛ ٌیزایی فؾاری ٔیٍّزز آخسار ٚ ٔفتَٛ آخسار.    

    
ٌیزی ؽسٜ اس تز ذارخی لالب تا  زار، ا٘ساسٜ زار یا ٔفتَٛ لالب ؼَٛ ٌیزایی وؾؾی ٔیٍّزز آخسار لالب

 ٔحُ ٔمؽغ تحزا٘ی.
   

    
ٔیٍّزز تا ٔحُ والٞه ٌیزی ؽسٜ اس ٚخٝ تارتز  زار، ا٘ساسٜ والٞهؼَٛ ٌیزایی وؾؾی ٔیٍّزز آخسار 

 ٔمؽغ تحزا٘ی.
   

    تزػ. ؼَٛ تارتز ٟٔار زر   

    ؽسٜ زر ا٘تٟای لالب اعتا٘سارز. زازٜ ازأٝؼَٛ ٔغتمیٓ      

    ٞا. ٌاٜ تىیٝؼَٛ زٞا٘ٝ آساز، ا٘ساسٜ ٌیزی ؽسٜ تز تا تز    

    ؽٛز. ٌیزی ؽسٜ اس تز ٌزٜ اتصاَ، وٝ زر آٖ ذأٛت ٌذاری ٚیضٜ ٔی ؼِٛی اس ػعٛ، ا٘ساسٜ   

    ؼَٛ ٚصّٝ پٛؽؾی فؾاری.    

    ؼَٛ ٚصّٝ پٛؽؾی وؾؾی.    
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اعت.  ٞای زٚؼزفٝ ؼَٛ زٞا٘ٝ ظّغ وٛچىتز ؼَٛ زٞا٘ٝ ػعٛ زر آسٔایؼ تارٌذاری. ایٗ ؼَٛ زر زاَ

ٞا ٚ )ب( فاصّٝ آساز تیٗ  ٌاٜ ؼَٛ زٞا٘ٝ وٛچىتزیٗ زٚ ٔمسار: )اِف( فاصّٝ ٔحٛر تا ٔحٛر تىیٝ

تا تىیٝ ٌاٜ ای ایٗ ؼَٛ زٚ تزاتز فاصّٝ تز  اعت. زر اػعای ؼزٜ h، ٞا تٝ اظافٝ ظرأت ػعٛ ٌاٜ تىیٝ

 ا٘تٟای ؼزٜ اعت.

   

    ؼَٛ ٟٔار٘ؾسٜ عتٖٛ یا زیٛار.   

    تاسٚی والٞه تزؽی اس ٔزوش تار ٔتٕزوش یا ػىظ اِؼُٕ تىیٝ ٌاٞی.ؼَٛ    

    ؼَٛ وُ زیٛار یا ؼَٛ لؽؼٝ زیٛاری یا زیٛارپایٝ زر راعتای ٘یزٚی تزؽی.   

    ٞا. ٌاٜ ٌیزی ؽسٜ اس فاصّٝ ٔزوش تا ٔزوش تىیٝ ؽٛز، ا٘ساسٜ ؼَٛ زٞا٘ٝ زر راعتایی وٝ ٍِٙزٞا تؼییٗ ٔی   

    ٞا. ٌاٜ ٌیزی ؽسٜ اس فاصّٝ ٔزوش تا ٔزوش تىیٝ ، ا٘ساسٜ  ٝ زر راعتای ػٕٛز تز ؼَٛ زٞا٘   

    تززاری. تار س٘سٜ یا اثزات ٘اؽی اس آٖ زر حس تٟزٜ  

    تززاری. تار س٘سٜ تاْ یا اثزات ٘اؽی اس آٖ زر حس تٟزٜ   

      ؽٛز. تغییزؽىُ ٔٙظٛر ٔیتززاری وٝ زر ٔحاعثٝ  حساوثز ٍِٙز ٘اؽی اس تارٞای تٟزٜ   

      ٍِٙز ظزیثسار تؾسیس ؽسٜ تزای زر٘ظز ٌزفتٗ آثار ٘اؽی اس الغزی زر ػعٛ فؾاری.   

      ٍِٙز تزن ذٛرزٌی.    

      ؽٛز. ذٛرزٌی ٔی ٍِٙز ٘اؽی اس تارٞای ذارخی وٝ ٔٛخة تزن     

      اس تارٞای ذارخی. حساوثز ٍِٙز ظزیثسار زر ٔمؽغ ػعٛ ٘اؽی     

      ٔماٚٔت ذٕؾی اعٕی ٔمؽغ.   

      زاَ زر زر یه ٌزٜ لاب زر حاِتی وٝ زاَ زر وؾؼ اعت.-ٔماٚٔت ذٕؾی اعٕی تیز    

    
وٕتزیٗ ٔماٚٔت ذٕؾی اعٕی یه عتٖٛ زر یه ٌزٜ لاب، ٔحاعثٝ ؽسٜ تا یه ٘یزٚی ٔحٛری 

 ٔٛرز ٘ظز.زار، زر خٟت ٘یزٚٞای خا٘ثی  ظزیة
     

      اعتاتیىی ظزیثسار. وُ ٍِٙز   

      ٔماٚٔت ذٕؾی پالعتیه ٔٛرز ٘یاس زر ٔمؽغ والٞه تزؽی.   

    

ٔماٚٔت ذٕؾی ٔحتُٕ ػعٛ، تا یا تسٖٚ تار ٔحٛری، زر تز ٌزٜ اتصاَ وٝ تا فزض تٙؼ وؾؾی زر 

،  تزاتز تا یه ٔحاعثٝ ϕٚ ظزیة واٞؼ ٔماٚٔت،        ٔیٍّززٞای ؼِٛی حسالُ تزاتز تا 

 ؽٛز. ٔی

     

      .  تززاری تسٖٚ زر٘ظز ٌزفتٗ اثز  حساوثز ٍِٙز زر زیٛار ٘اؽی اس تارٞای تٟزٜ    

      ٍِٙز ظزیثسار زاَ وٝ عتٖٛ زر ٌزٜ اتصاَ زر تزاتز آٖ ٔماٚٔت ٔی وٙس.    

      ٍِٙز ظزیثسار زر ٔمؽغ یه ػعٛ.   

    
ٍِٙز زر ٚعػ ارتفاع زیٛار ٘اؽی اس تارٞای خا٘ثی ظزیثسار ٚ تارٞای ػٕٛزی ظزیثسار ذارج اس ٔزوش، 

 .  تسٖٚ زر ٘ظز ٌزفتٗ اثز 
     

      ٍِٙز ذٕؾی ٔماْٚ آرٔاتٛرٞای والٞه تزؽی    

      وٛچىتزیٗ ٍِٙز ظزیثسار زٚ ا٘تٟای ػعٛ فؾاری   

     
وٙٙس، زر  ٍِٙز ظزیثسار ػعٛ فؾاری ٘اؽی اس تارٞایی وٝ تغییز ٔىاٖ خا٘ثی لاتُ ٔالحظٝ ایداز ٕ٘ی

 ؽٛز. ٔزتثٝ اَٚ عاسٜ ٔحاعثٝ ٔی االعتیهوٙس. ایٗ ٍِٙز اس تحّیُ  اثز ٔی   ا٘تٟایی وٝ 
     

    
وٙٙس، زر  ایداز ٔیٍِٙز ظزیثسار ػعٛ فؾاری ٘اؽی اس تارٞایی وٝ تغییز ٔىاٖ خا٘ثی لاتُ ٔالحظٝ 

 ؽٛز. ٔزتثٝ اَٚ عاسٜ ٔحاعثٝ ٔی االعتیهوٙس. ایٗ ٍِٙز اس تحّیُ  اثز ٔی   ا٘تٟایی وٝ 
     

   
ٞای ػعٛ ٚارز  ٌاٜ تشرٌتزیٗ ٍِٙز ظزیثسار زٚ ا٘تٟای ػعٛ فؾاری . چٙا٘چٝ تار خا٘ثی زر تیٗ تىیٝ

ٕٞٛارٜ ٔثثت ٔٙظٛر    ؽٛز. ٍِٙز  تشرٌتزیٗ ٍِٙز ٚارز تٝ ػعٛ زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی   ؽٛز 
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 ٌززز. ٔی

      .  حسالُ ٔمسار        

     
وٙٙس، زر  ٍِٙز ظزیثسار ػعٛ فؾاری ٘اؽی اس تارٞایی وٝ تغییز ٔىاٖ خا٘ثی لاتُ ٔالحظٝ ایداز ٕ٘ی

 ؽٛز. ٔزتثٝ اَٚ عاسٜ ٔحاعثٝ ٔی االعتیهوٙس. ایٗ ٍِٙز اس تحّیُ  اثز ٔی   ا٘تٟایی وٝ 
     

    
وٙٙس، زر  ٍِٙز ظزیثسار ػعٛ فؾاری ٘اؽی اس تارٞایی وٝ تغییز ٔىاٖ خا٘ثی لاتُ ٔالحظٝ ایداز ٔی

 ؽٛز. ٔزتثٝ اَٚ عاسٜ ٔحاعثٝ ٔی االعتیهوٙس. ایٗ ٍِٙز اس تحّیُ  اثز ٔی   ا٘تٟایی وٝ 
     

 _ ٔثُ ٔیٍّززٞا، ٔفتِٟٛا، ٟٔار ٞا، یا تاسٚٞای والٞىٟای تزؽی. الالْتؼساز   

   

وٝ تٝ ٌٛؽٝ ذأٛت  چٙس ظّؼیتؼساز ٔیٍّززٞای ؼِٛی حَٛ پیزأٖٛ ٞغتٝ عتٖٛ تا ذأٛت ٞای 

یا لالب ٞای ِزسٜ ای تىیٝ زار٘س. یه ٌزٜٚ ٔیٍّزز تٝ ٞٓ تغتٝ ؽسٜ یه ٔیٍّزز ٔٙفزز زر ٘ظز ٔی 

 ؽٛز.
_ 

   ٔماٚٔت اعٕی پیٛعتٍی زر وؾؼ یه ٟٔار ٔٙفزز چغثی.   

   ٔماٚٔت اعٕی پیٛعتٍی زر وؾؼ یه ٌزٜٚ ٟٔار ٞای چغثی.    

   زر یه ٟٔار ٔٙفزز تحت وؾؼ زر تتٗ تزن ذٛرزٜ.ٔماٚٔت ٔثٙای ؽىغت تتٗ    

   ٔماٚٔت ٔثٙای پیٛعتٍی زر وؾؼ یه ٟٔار ٔٙفزز چغثی.    

   ٔماٚٔت اعٕی ؽىغت تتٗ زر وؾؼ زر یه ٟٔار ٔٙفزز.    

   ٔماٚٔت اعٕی ؽىغت تتٗ زر وؾؼ یه ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.     

   ٟٔار ٔٙفزز.ٔماٚٔت ٔثٙای اٞزٔی تتٗ زر یه     

   ٔماٚٔت ٔثٙای اٞزٔی تتٗ زر یه ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.     

   ٔماٚٔت اعٕی زر وؾؼ.   

   ٔماٚٔت تیزٖٚ وؾیسٌی زر وؾؼ زر یه ٟٔار ٔٙفزز زر تتٗ تزن ذٛرزٜ.   

   ٔماٚٔت اعٕی تیزٖٚ وؾیسٌی زر وؾؼ زر یه ٟٔار ٔٙفزز.    

    
ٔٙفزز یا یه ٟٔار زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا زر وؾؼ، وٝ ٔماٚٔت فٛالز تز آٖ حاوٓ ٔماٚٔت اعٕی یه ٟٔار 

 اعت.
  

   ٔماٚٔت پىیسٌی عؽح خا٘ثی زر یه ٟٔار ٔٙفزز.    

   ٔماٚٔت پىیسٌی عؽح خا٘ثی زر یه ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.     

   
ؽٛز ٚ زر اػعای  تز آٖ ٚارز ٔی   یا    ٘یزٚی ٔحٛری ظزیثسار ػٕٛز تز ٔمؽغ وٝ ٞٓ سٔاٖ تا 

 فؾاری ٔثثت ٚ زر اػعای وؾؾی ٔٙفی زر٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛز.
  

   ٞا. ٘یزٚی ظزیثسار وؾؾی ٚارز تز ٟٔار یا یه ٟٔار اس ٌزٜٚ ٟٔار    

   ٘یزٚی ظزیثسار وؾؾی وُ ٚارز تز ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.      

   تا تیؾتزیٗ تٙؼ زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا. ٘یزٚی ظزیثسار وؾؾی ٚارز تز یه ٟٔار      

   تار ظزیثسار وؾؾی زائٕی      

    
ٚارز ٔی ؽٛز. ایٗ    وٝ ٞٓ سٔاٖ تا  یا سیزعزی ٘یزٚی ظزیثسار وؾؾی افمی ٚارز تز تاالی زعته

 ٘یزٚ تزای وؾؼ ٔثثت زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛز.
  

    ٔحیػ ذارخی عؽح ٔمؽغ تتٗ.    

    ٞای ذأٛت ذارخی پیچؾی ٔمؽغ. عؽح ٔحسٚز تٝ ذػ ٌذر٘سٜ اس ٔحٛر عاقٔحیػ    

   تار وٕا٘ؼ تحزا٘ی.   

   ٔماٚٔت اعٕی فؾاری ٔحٛری ػعٛ.   

   حساوثز ٔماٚٔت اعٕی فؾاری ٔحٛری ػعٛ.       
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   ٔماٚٔت اعٕی وؾؾی ٔحٛری ػعٛ.    

   ٔحٛری ػعٛ. حساوثز ٔماٚٔت اعٕی وؾؾی        

   ٔماٚٔت اعٕی ٔحٛری ػعٛ، تسٖٚ تزٖٚ ٔحٛری.   

  .ػعٛ تار ٔحٛری تسٖٚ ظزیة زر ؼزاحی زر ٘یٕٝ ارتفاع ٔمؽغ ؽأُ آثار ٚسٖ   

   ٘یزٚی ٔحٛری ظزیثسار. ایٗ ٘یزٚ تزای فؾار ٔثثت ٚ تزای وؾؼ ٔٙفی زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛز.   

      تغییز ؽىُ خا٘ثی.ٍِٙز ثا٘ٛیٝ ٘اؽی اس    

⁄    تار ٔززٜ ظزیثسار زر ٚاحس عؽح.      

⁄    تار س٘سٜ ظزیثسار زر ٚاحس عؽح.      

⁄    تار ظزیثسار زر ٚاحس عؽح.     

 _ ؽاذص پایساری تزای یه ؼثمٝ.  

    ؽؼاع صیزاعیٖٛ ٔمؽغ.  

 _ تززاری. اراٖ زر ؽزایػ تٟزٜاثز تدٕؼی تار ت  

    فاصّٝ ٔزوش تٝ ٔزوش ٔیٍّززٞای ؼِٛی یا ػزظی ٚ ٟٔار ٞا.  

    اُْ زر ٔداٚرت عؽح ػعٛ. فاصّٝ ٔزوش تٝ ٔزوش ٔیٍّززٞا زر راعتای    

    .  فاصّٝ ٔزوش تٝ ٔزوش ٔیٍّززٞای ػزظی زر ٘احیٝ ؼَٛ    

     ٔؼیار ٕ٘ٛ٘ٝ. ا٘حزاف   

    فاصّٝ آساز تیٗ خاٖ ٞای ٔداٚر.   

    فاصّٝ ٔزوش تٝ ٔزوش آرٔاتٛرٞای ؼِٛی تزؽی یا پیچؾی.   

 _ تززاری. اثز تار تزف زر ؽزایػ تٟزٜ  

   
صُ پالعتیه ٘اؽی اس اٍِٙز، تزػ یا ٘یزٚی ٔحٛری زر اتصاَ ٔتٙاظز تا ایداز ٔماٚٔت ٔحتُٕ زر ٔف

 تغییز ٔىاٖ ٞای خا٘ثی غیزذؽی، زر اثز تارٞای سِشِٝ ٚ ثمّی.
_ 

     ٔسَٚ ٔمؽغ االعتیه.   

 _ ٔمؽغ. اتىاییٔماٚٔت اعٕی ذٕؾی، تزؽی، ٔحٛری، پیچؾی یا    

   
فٛالز زر اػعای ٔتصُ ؽسٜ تٝ آٖ تزای ذٕؼ، تزػ ٚ    ٔماٚٔت تغّیٓ یه اتصاَ تز اعاط 

 ٘یزٚی ٔحٛری.
    

    ظرأت زیٛارٜ زر ٔماؼغ تٛذاِی.  

    ظرأت تاَ.   

  
ٚارفتٍی، خٕغ ؽسٌی، ٘ؾغت ٞای ٘غثی ٚ خٕغ ؽسٌی خثزا٘ی تتٗ زر ؽزایػ  آثار تدٕؼی زٔا،

 تززاری. تٟزٜ
_ 

      ٍِٙز پیچؾی تزن ذٛرزٌی.    

   .وُ تار آسٖٔٛ   

      ٍِٙز پیچؾی آعتا٘ٝ.    

      ٔماٚٔت اعٕی پیچؾی ٔمؽغ.   

      ٍِٙز ظزیثسار پیچؾی زر ٔمؽغ.   

 _ ٞا. ٔماٚٔت ٔٛرز ٘یاس ػعٛ یا ٔمؽغ خٟت ٔماتّٝ تا تارٞای ظزیثسار یا آثار ٘اؽی اس آٖ  

     تٙؼ ٔتٙاظز تا ٔماٚٔت اعٕی تزػ زٚؼزفٝ وٝ تا تتٗ ایداز ؽسٜ اعت.   

     تٙؼ ٔؼازَ تتٗ ٔتٙاظز تا ٔماٚٔت اعٕی تزػ زٚؼزفٝ زاَ یا ؽاِٛزٜ.   

     ٔتٙاظز تا ٔماٚٔت اعٕی تزػ زٚؼزفٝ وٝ تا آرٔاتٛر ایداز ؽسٜ اعت.تٙؼ ٔؼازَ تتٗ    
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     حساوثز تٙؼ ظزیثسار تزػ زٚؼزفٝ وٝ حَٛ پیزأٖٛ ٔمؽغ تحزا٘ی ٔٛرز ٘ظز ٔحاعثٝ ٔی ؽٛز.   

    
تٙؼ تزؽی ظزیثسار ٚارز تز ٔمؽغ تحزا٘ی زاَ تزای ػّٕىزز زٚؼزفٝ ٘اؽی اس تارٞای ثمّی، تسٖٚ 

 ا٘تماَ ٍِٙز.
    

   ٔماٚٔت ٔثٙای ؽىغت زر تزػ تتٗ زر یه ٟٔار ٔٙفزز زر تتٗ تزن ذٛرزٜ.   

   ٔماٚٔت اعٕی تزؽی وٝ تا تتٗ ایداز ؽسٜ اعت.   

   ٔماٚٔت اعٕی ؽىغت تتٗ زر تزػ زر یه ٟٔار ٔٙفزز.    

   ٔماٚٔت اعٕی ؽىغت تتٗ زر تزػ زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.     

    
ٔماٚٔت اعٕی تزؽی وٝ تا تتٗ ایداز ؽسٜ، زر ٔٛارزی وٝ تزن ذٛرزٌی لؽزی اس تزویة تزػ ٚ 

 ٍِٙز ٘تیدٝ ٔی ؽٛز.
  

   ٔماٚٔت اعٕی اٞزٔی تتٗ زر یه ٟٔار ٔٙفزز.    
   ٔماٚٔت اعٕی اٞزٔی تتٗ زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.     

    
زر ٔٛارزی وٝ تزن ذٛرزٌی لؽزی اس تٙؼ وؾؾی ٔماٚٔت اعٕی تزؽی وٝ تا تتٗ ایداز ؽسٜ، 

 اصّی سیاز زر خاٖ ٘تیدٝ ٔی ؽٛز.
  

   ٘یزٚی تزؽی زر ٔمؽغ ٘اؽی اس تار ٔززٜ تسٖٚ ظزیة.   

   ٘یزٚی تزؽی ؼزاحی تزای تزویة تارٞای ؽأُ آثار سِشِٝ.   

   رخ ٔی زٞس.     ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار زر ٔمؽغ، ٘اؽی اس تارٞای ذارخی وٝ ٞٓ سٔاٖ تا    

   ٔماٚٔت اعٕی تزؽی.   

   ٔماٚٔت اعٕی تزؽی افمی.    

   ٔماٚٔت اعٕی تزؽی وٝ تا آرٔاتٛر تزؽی ایداز ؽسٜ اعت.   

    
ٟٔار زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا وٝ تاتغ ٔماٚٔت فٛالز یه ته ٔماٚٔت اعٕی تزؽی زر یه ٟٔار ٔٙفزز یا 

 اعت.
  

   ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار زر ٔمؽغ.   

   ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار ٚارز تز یه ٟٔار ٔٙفزز یا ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.    
   ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار وُ ٚارز تز ٌزٜٚ ٟٔار ٞا.      

   وٙس. تیؾتزیٗ تٙؼ زر ٌزٜٚ ٟٔار ٞا را تدزتٝ ٔی ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار ٚارز تز ٟٔاری وٝ      

   ٘یزٚی تزؽی ظزیثسار زر ؼَٛ عؽح تٕاط زٚ الیٝ تتٗ زر ػعٛ ذٕؾی ٔزوة تتٙی.    

   تزػ ظزیثسار افمی زر یه ؼثمٝ.    

⁄     چٍاِی یا ٚاحس ٚسٖ تتٗ ٔؼِٕٛی یا چٍاِی ٔؼازَ تتٗ عثه.     

⁄    ؼَٛ تیز یا زاَ یه ؼزفٝ.تار ظزیثسار زر ٚاحس      

   ⁄  _ ٘غثت آب تٝ ٔصاِح عیٕا٘ی. 

 _ تار تاز یا آثار ٘اؽی اس آٖ.  

    تؼس وٛچىتز زر ٔمؽغ ٔزتغ ٔغتؽیُ.  

    تؼس تشرٌتز زر ٔمؽغ ٔزتغ ٔغتؽیُ.  

    اس ٚخٝ وؾؾی، تسٖٚ تٛخٝ تٝ ٔیٍّززٞا.فاصّٝ ٔحٛر ثمُ ٔمؽغ وُ،    

 _ ٔؼزف راعتای آرٔاتٛر.ساٚیٝ   

 _ ظزیة ٔؼزف عٟٓ ٘غثی ٔماٚٔت تتٗ زر ٔماٚٔت اعٕی تزؽی زیٛار.   

   
٘غثت عرتی ذٕؾی ٔمؽغ تیز تٝ عرتی ذٕؾی ػزظی اس زاَ ٔحاغ تٝ ذؽٛغ ٔزوشی پاُ٘ ٞای 

 ٔداٚر زر ٞز ؼزف تیز، زر صٛرت ٚخٛز. 
_ 
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 _ تزای تٕاْ تیزٞای اؼزاف یه پاُ٘.   ٔمسار ٔتٛعػ     

 _ .  زر راعتای    ٔمسار     

 _ .  زر راعتای    ٔمسار     

 _ تغت.آٖ اُْ آرٔاتٛرٞای ٔتماؼغ تا  iساٚیٝ تیٗ ٔحٛر تغت ٚ ٔیٍّززٞای الیٝ    

 _ زر زاَ ٞا ٚ ؽاِٛزٜ ٞا.   تزای تؼییٗ ؽسٜ ظزیة اعتفازٜ    

 _ ٘غثت عرتی ذٕؾی تاسٚی والٞه تزؽی تٝ عرتی ذٕؾی ٔمؽغ زاَ ٔزوة.   

 _ ساٚیٝ راعتای آرٔاتٛرٞای تٛسیغ ؽسٜ زر یه تغت.   

 _ زر یه تغت.   ساٚیٝ راعتای آرٔاتٛرٞای ٔتؼأس تا    

  
ٚارز ٘غثت اتؼاز تشري تٝ وٛچه: زٞا٘ٝ ٞای آساز زر زاَ ٞای زٚؼزفٝ، اظالع ٔمؽغ عتٖٛ، عؽح 

 تار ٔتٕزوش یا ػىظ اِؼُٕ ٚ یا اظالع یه ؽاِٛزٜ. ؽسٖ
_ 

 _ ٘غثت ٔغاحت آرٔاتٛر لؽغ ؽسٜ تٝ وُ ٔغاحت آرٔاتٛر وؾؾی زر ٔمؽغ.   

 _ زر ٔحاعثٝ واٞؼ عرتی عتٖٛ سیز اثز تارٞای ٔحٛری زائٕی.ؽسٜ ٘غثت اعتفازٜ      

    
٘غثت حساوثز تزػ ظزیثسار ٘اؽی اس تارٞای زائٕی زر یه ؼثمٝ تٝ حساوثز تزػ ظزیثسار زر آٖ 

 یه تزویة تار. زرؼثمٝ، 
_ 

 _ .٘احیٝ ٌزٜخٟت احتغاب اثز ٟٔاری تٙس ٞا رٚی ٔماٚٔت ٔؤثز فؾاری ؽسٜ ظزیة اعتفازٜ    

   
ٔحصٛر وٙٙسٜ زر ٔماٚٔت ٔؤثز ذٛرزٌی ٚ آرٔاتٛر  خٟت ٔحاعثٝ اثز تزنؽسٜ ظزیة اعتفازٜ 

 فؾاری تتٗ زر یه تغت.
_ 

   
ٔزوش تا  ؼَٛ زٞا٘ٝ ی ٔؼازَ٘غثت عرتی پیچؾی ٔمؽغ تیز ِثٝ تٝ عرتی ذٕؾی زاَ تٝ ػزظ

 تیز. ٔزوش
_ 

 _ ظزیة تؼییٗ ٘غثت ػٕك تّٛن ٔغتؽیّی ٔؼازَ تٙؼ فؾاری تٝ ػٕك ٔحٛر ذٙثی زر ٔمؽغ.   

   
تا ذٕؼ زاَ ٔٙتمُ  زر اتصاَ زاَ تٝ عتٖٛ وٝ    اس  ٘غثتیخٟت تؼییٗ ؽسٜ ظزیة اعتفازٜ 

 ؽٛز. ٔی
_ 

 _ .س زر ٘ٛار ٔزوشی ؽاِٛزٜ لزار زازٜ ؽٛزخٟت تؼییٗ ترؾی اس آرٔاتٛر وٝ تایؽسٜ ظزیة اعتفازٜ    

   
تا تزٖٚ ٔحٛری تزػ  زر اتصاَ زاَ تٝ عتٖٛ وٝ    خٟت تؼییٗ ترؾی اس ؽسٜ ظزیة اعتفازٜ 

 ؽٛز. ٔٙتمُ ٔی
_ 

𝛿 .ظزیة تؾسیس ٍِٙز، ٔٛرز اعتفازٜ زر تؼییٗ آثار ٘اؽی اس ا٘حٙا تیٗ زٚ عز ػعٛ فؾاری _ 

𝛿  
٘غثی خا٘ثی  تغییز ٔىاٖظزیة تؾسیس ٍِٙز، ٔٛرز اعتفازٜ زر زر لاب ٞای ٟٔار٘ؾسٜ، تزای تؼییٗ 

 ٞای ثمّی ٚ خا٘ثی. ٘اؽی اس تار
_ 

𝛿  یی ؼزاحی.خاتدا    

       تغییز ؽىُ ذارج اس صفحٝ زر ٘یٕٝ ارتفاع زیٛار، ٔتٙاظز تا ٍِٙز تزن ذٛرزٌی     

      تغییز ؽىُ ذارج اس صفحٝ زر ٘یٕٝ ارتفاع زیٛار، ٔتٙاظز تا ٔماٚٔت اعٕی ذٕؾی    

       تغییز ٔىاٖ خا٘ثی ٘غثی تیٗ تاال ٚ پاییٗ یه ؼثمٝ ٘اؽی اس    

   

عاػت تؼس اس حذف تار آسٖٔٛ ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ؽٛز. زر آسٖٔٛ تار اَٚ،  24پغٕا٘س وٝ  تغییز ؽىُ

پغٕا٘س ٘غثت تٝ ٔٛلؼیت عاسٜ زر ؽزٚع آسٖٔٛ تار اَٚ ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ؽٛز. زر آسٖٔٛ  تغییز ؽىُ

 پغٕا٘س ٘غثت تٝ ٔٛلؼیت عاسٜ زر ؽزٚع آسٖٔٛ تار زْٚ ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ؽٛز. تغییز ؽىُتار زْٚ، 
 

    تززاری. تغییز ؽىُ ذارج اس صفحٝ ٘اؽی اس تارٞای تٟزٜ   

    تغییز ؽىُ ذارج اس صفحٝ زر ٘یٕٝ ارتفاع زیٛار، ٘اؽی اس تارٞای ظزیثسار.   

    . خا٘ثی ٘غثی ؼزاحی زر ؼثمٝ  تغییز ٔىاٖ   
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 آسٖٔٛعاػت تؼس اس اػٕاَ وأُ تار  24حساوثز تغییز ؽىُ زر آسٔایؼ تارٌذاری تار اَٚ وٝ 

 ٌیزی ٔی ؽٛز. ا٘ساسٜ
   

   

ا٘ساسٜ  آسٖٔٛعاػت تؼس اس اػٕاَ وأُ تار  24حساوثز تغییز ؽىُ زر آسٔایؼ تارٌذاری تار زْٚ وٝ 

تارٌذاری تار زْٚ ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی  ٌیزی ٔی ؽٛز. ایٗ تغییز ؽىُ ٘غثت تٝ ٔٛلؼیت عاسٜ زر ؽزٚع

 ؽٛز.
   

   
وز٘ؼ ذاِص وؾؾی زر آذزیٗ رزیف آرٔاتٛرٞای وؾؾی ؼِٛی زر ٔماٚٔت اعٕی، تسٖٚ وز٘ؼ 

 ٞای ٘اؽی اس ٚارفتٍی، خٕغ ؽسٌی ٚ زٔا.
_ 

    
وٝ تزای تؼزیف یه ٔمؽغ وٙتزَ ٔمسار وز٘ؼ ذاِص وؾؾی زر آذزیٗ رزیف آرٔاتٛرٞای ؼِٛی 

 فؾار اعتفازٜ ٔی ؽٛز.ؽسٜ تا 
_ 

θ .ٛساٚیٝ تیٗ ٔحٛر تغت، ػعٛ لؽزی فؾاری ٚ یا ٔٙؽمٝ فؾاری تا ٚتز وؾؾی ػع _ 

  
ظزیة تصحیح خٟت ا٘ؼىاط ٔؾرصات ٔىا٘یىی واٞؼ یافتٝ تتٗ عثه ٘غثت تٝ تتٗ ٔؼِٕٛی تا 

 ٔماٚٔت فؾاری یىغاٖ.
 

   
ظزیة تصحیح خٟت ا٘ؼىاط ٔؾرصات ٔىا٘یىی واٞؼ یافتٝ تتٗ عثه زر وارتززٞای ٟٔاری 

 تتٗ. زایٕی
 

 _ تزای تؼیٗ تغییز ؽىُ اظافی ٘اؽی اس تارٞای زراس ٔست.ؽسٜ اعتفازٜ  ظزیة   

μ .ظزیة اصؽىان _ 

ξ .ظزیة ٚاتغتٝ تٝ سٔاٖ تزای تار زائٕی _ 

ρ  تٝ    ٘غثت  . _ 

  ٘غثت    
 _ .  تٝ   

   
ػٕٛز تز وُ تتٗ زر زیٛارٞا تٝ ٔغاحت عؽح ٔمؽغ تٛسیغ ؽسٜ ٘غثت ٔغاحت آرٔاتٛر ؼِٛی لائٓ 

 آٟ٘ا.
_ 

   
. حدٓ تتٗ ٔحصٛر ؽسٜ تا پؾت زر ٞغتٝ پیچ تٝ حدٓ تتٗ ٔحصٛر ؽسٜ٘غثت حدٓ آرٔاتٛر زٚر

 ؽٛز. پیچ ٔحاعثٝ ٔیزٚرذارخی 
_ 

   
ػٕٛز تز وُ تتٗ ، آرٔاتٛر افمی، تٝ ٔغاحت عؽح ٔمؽغ تٛسیغ ؽسٜ ٘غثت ٔغاحت آرٔاتٛر ػزظی

 آٟ٘ا.
_ 

  تٝ ٔغاحت عؽح تٕاط. تٙس٘غثت ٔغاحت آرٔاتٛر    

 _ .   تٝ    ٘غثت    

ϕ .ظزیة واٞؼ ٔماٚٔت _ 

     تٙؼ ٔؾرصٝ پیٛعتٍی ٟٔار چغثی زر تتٗ تزن ذٛرزٜ.    

     ٟٔار چغثی زر تتٗ تزن ٘رٛرزٜ.تٙؼ ٔؾرصٝ پیٛعتٍی       

 _ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای پٛؽؼ تتٙی.   

 _ تزن زر تتٗ. ػسْ ٚخٛزیا  ٚخٛزظزیة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞا تا تٛخٝ تٝ      

 _ تزن زر تتٗ. ػسْ ٚخٛزیا  ٚخٛزظزیة اصالح ٔماٚٔت تیزٖٚ وؾیسٌی ٟٔار ٞا تا تٛخٝ تٝ      

     
ػسْ یا  ٚخٛزتزن زر تتٗ یا  ػسْ ٚخٛزیا  ٚخٛزظزیة اصالح ٔماٚٔت تزؽی ٟٔار ٞا تا تٛخٝ تٝ 

 .اظافیآرٔاتٛر  ٚخٛز
_ 

      
ظزیة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞای واؽتٝ ؽسٜ زر تتٗ تسٖٚ تزن ٚ تسٖٚ آرٔاتٛر اظافی خٟت 

 ٔٙظٛر وززٖ تٙؼ ٞای وؾؾی ؽىافٙسٜ ٘اؽی اس واؽتٗ.
_ 

 _ظزیة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞای چغثی زر تتٗ تسٖٚ تزن ٚ تسٖٚ آرٔاتٛر اظافی خٟت        
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 ٔٙظٛر وززٖ تٙؼ ٞای وؾؾی ؽىافٙسٜ ٘اؽی اس واؽتٗ.

 _ پٛؽؼ آرٔاتٛر.٘ٛع الیٝ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای    

 _ ٚارزٜ.ظزیة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞا تزای تزٖٚ ٔحٛری تارٞای       

 _ تزای تزٖٚ ٔحٛری تارٞای ٚارزٜ. ة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔارٞای چغثیظزی       

 _ تزای تزٖٚ ٔحٛری تارٞای ٚارزٜ. ة اصالح ٔماٚٔت تزؽی ٟٔارٞاظزی      

 _ ظزیة اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞا تزای ٘شزیىی تٝ ِثٝ ٞای ػعٛ تتٙی.      

 _ اصالح ٔماٚٔت وؾؾی ٟٔار ٞای چغثی تزای ٘شزیىی تٝ ِثٝ ٞای ػعٛ تتٙی.ظزیة        

 _ ظزیة اصالح ٔماٚٔت تزؽی ٟٔار ٞا تزای ٘شزیىی تٝ ِثٝ ٞای ػعٛ تتٙی.      

 _ .لزار زار٘س           زر اػعای تتٙی تا ظزیة اصالح ٔماٚٔت تزؽی ٟٔارٞایی وٝ     

 _ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای آرٔاتٛرٞای ٔحصٛر وٙٙسٜ    

 _ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای لؽز آرٔاتٛرٞا    

 _ .زر وؾؼ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای ٔٛلؼیت تتٗ ریشی   

 _ .زر وؾؼ ظزیة اصالح ؼَٛ ٌیزایی تزای ٔفتَٛ ٞای آخسار خٛؽی   

   
ٞای ٔماْٚ زر تزاتز سِشِٝ. ایٗ ظزیة زر آییٗ ٘أٝ  عیغتٓ زر "اظافٝ ٔماٚٔت"ظزیة تؾسیس 

 اعت.  تارٌذاری ٔزتٛغ تٝ سِشِٝ تؼییٗ ؽسٜ
_ 
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 اصطالحاتو تعاریف   9-2-3

 

 تعریف اصطالح اصطالح انگلیسی اصطالح فارسی

 reinforcement آرٔاتٛر
 تا وٝ تتٗ زر ؽسٜ یخاٌذار یفٛالز یٍّززٞایٔ ای ٍّززیٔ

 .تاؽٙس زاؽتٝ تؽاتك 20-5 تا 20-2 یتٙسٞا ٔؾحصات

 ,reinforcement آخسار آرٔاتٛر
deformed 

 .صاف زیغ ؽسٜ زازٜ ؽىُ تس٘ٝ تا آرٔاتٛر

 ,reinforcement اظافی آرٔاتٛر
supplementary 

 ػُٕ تتٗ ؽىغت ُیپتا٘غ اس یزیخٌّٛ خٟت وٝ یآرٔاتٛر

 یا عاسٜ ػعٛ تٝ ٞا ٟٔار اس یؼزاح تار ا٘تماَ زر یِٚ وٙس یٔ

 .٘سارز ؽزوت

  ,reinforcement عازٜ آرٔاتٛر
plain 

 صاف تس٘ٝ تا آرٔاتٛر

 spiral چیپزٚر آرٔاتٛر
reinforcement 

 یا اعتٛا٘ٝ چیٔارپ هی ؽىُ تٝ ٛعتٝیپ ؼٛر تٝ وٝ یآرٔاتٛر

 .تاؽس ؽسٜ سٜیچیپ

  ,reinforcement یخٛؽ یٔفتِٛ آرٔاتٛر
welded wire 

 تصٛرت وٝ خٛػ ؼیپ آخسار ای عازٜ یٍّززٞایٔ ؽثىٝ

 .ؽٛ٘س یٔ عاذتٝ صفحٝ

  ,reinforcement ٟٔار آٔاتٛر
anchor 

 تٝ ٞا ٟٔار اس یؼزاح تار ا٘تماَ خٟت اعتفازٜ ٔٛرز آرٔاتٛر

 یا عاسٜ ػعٛ

 connection اتصاَ

 ٔتصُ ٞٓ تٝ را ؾتزیت ای ػعٛ زٚ آٖ زر وٝ عاسٜ اس یاٝ ی٘اح

 وارتزز شی٘ عاذتٝ ؼیپ یاػعا ٔٛرز زر اصؽالح ٗیا. وٙس یٔ

 .زارز

  ,connection زیپذ ؽىُ اتصاَ
ductile 

 اثز زر وٝ عاذتٝ ؼیپ لؽؼٝ چٙس ای هی ٗیت اتصاَ

 .رعٙس یٔ ٓیتغّ حس تٝ سِشِٝ تار اس ی٘اؽ یٞا ییخاتدا

  ,connection یلٛ اتصاَ
strong 

 اثز زر وٝ عاذتٝ ؼیپ لؽؼٝ چٙس ای هی ٗیت اتصاَ

 زر ٔا٘س، یٔ یتال هیاالعت سِشِٝ تار اس ی٘اؽ یٞا ییخاتدا

 .رعٙس یٔ ٓیتغّ حس تٝ ٔداٚر یٞا اتصاَ وٝ یحاِ

 effective depth of ٔمؽغ ٔؤثز ارتفاع
 section 

 ،یوؾؾ یآرٔاتٛرٞا ثمُ ٔزوش تا تتٗ یفؾار ییٟ٘ا تار فاصّٝ

 .یذٕؾ ػعٛ هی ٔمؽغ زر

  two way زٚؼزفٝ ػّٕىزز تا یاػعا
construction 

 ٔٙتمُ راعتا زٚ زر یذٕؾ ػّٕىزز تا را تارٞا وٝ ییاػعا

 .ا٘س ٌزٜٚ ٗیا زر ٞا ؽاِٛزٜ ٚ ٞا زاَ یتؼع. سٙوٙ یٔ

  one way ؼزفٝ هی ػّٕىزز تا یاػعا
  construction 

 تحُٕ راعتا هی زر یذٕؾ ػّٕىزز تا را تارٞا وٝ ییاػعا

 .وٙٙس یٔ

 composite concrete ٔزوة یتتٙ یذٕؾ یاػعا
fexural members 

 زرخا، ای عاذتٝ ؼیپ خساٌا٘ٝ، یاخشا اس وٝ یذٕؾ یاػعا

 ٚاحس صٛرت تٝ وٝ ا٘س ؽسٜ ٔتصُ تٟٓ یا تٍٛ٘ٝ ٚ ؽسٜ عاذتٝ

 .وٙٙس یٔ تحُٕ تار

 admixture یافشٚز٘ ٔازٜ ،یافشٚز٘
 ٗیح زر ای ٚ لثُ تتٗ ٔؾرصات زییتغ یتزا وٝ یاظاف ٔازٜ

 .ؽٛز یٔ اظافٝ آٖ تٝ ٔٛاز اذتالغ

 تا وٝ ،آٖ ؼَٛ أتساز زر افزآٌ،یز ای ٛاریز ِثٝ اس یلغٕت boundary element یٔزس إِاٖ
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 .ؽٛز یٔ تیتمٛ یػزظ ٚ یؼِٛ یآرٔاتٛرٞا

 load تار

 ٚ ٗیعاوٙ ٔصاِح، ٚسٖ اس ی٘اؽ یٞا تالػ ٍزیز ٚ زٚٞای٘

 زاتییتغ ٚ ی٘غث یٞا ییخاتدا ،یؽیٔح آثار آٟ٘ا، ٔتؼّمات

 .یاتؼاز

  ,load یتززار تٟزٜ تار
service 

 تسٖٚ ؽٛز، یٔ ٚارز عاسٜ تٝ یتززار تٟزٜ ٗیح زر وٝ یتار

 .ةیظز

  ,load س٘سٜ تار
live 

 ٚارز عاسٜ تٝ یتززار تٟزٜ سٔاٖ زر یزائٕ تؽٛر وٝ ییتارٞا

 .ةیظز تسٖٚ ؽٛ٘س، یٕ٘

  ,load ثساریظز تار
factored 

 .تار ةیظز زر ؽسٜ ظزب تار

  ,load ٔززٜ تار
dead 

 تٟزٜ سٔاٖ زر وٝ آٖ یاِحال لؽؼات ٚ عاسٜ یاػعا ٚسٖ

 .ةیظز تسٖٚ زار٘س، حعٛر ٔحتٕال یتززار

 concrete تتٗ
 ش،یر عٍٙسا٘ٝ ٍز،یز یٕا٘یع ٔازٜ ٞز ای زتّٙسپ ٕاٖیع ٔرّٛغ

 . یافشٚز٘ ٔٛاز تسٖٚ ای تا آب ٚ زرؽت عٍٙسا٘ٝ

  ,concrete آرٔٝ تتٗ
reinforced 

 ٗیا زر ؽسٜ ٗییتؼ حسالُ شاٖیٔ تٝ آرٔاتٛر، تا وٝ یتتٙ

 .تاؽس ؽسٜ تیتمٛ ٘أٝ،ٗ ییآ

 یفٛالز افیاِ تا تتٗ
concrete, 
steel fiber  
reinforced 

 زر ٛعتٝیپ زیغ پزاوٙسٜ یفٛالز افیاِ یٙیٔؼ ٔمسار یحاٚ تتٗ

 .ٔرتّف یراعتاٞا

  ,concrete سٜیتٙ ؼیپ تتٗ
prestressed 

 تٙؼ واٞؼ خٟت یزاذّ یفؾار یٞا تٙؼ آٖ زر وٝ یتتٙ

 .اعت ؽسٜ دازیا یتززار تٟزٜ یتارٞا اس ی٘اؽ یوؾؾ یٞا

  ,concrete عاذتٝ ؼیپ تتٗ
precast 

 زر اػ ییٟ٘ا ٔىاٖ اس زیغ ،یٍزیز ٔحُ زر وٝ یتتٙ لؽؼٝ

 .ؽٛز یٔ عاذتٝ عاسٜ،

  ,concrete عازٜ تتٗ
plain 

 ؽسٜ ٗییتؼ حسالُ اس وٕتز آرٔاتٛر تا ای آرٔاتٛر تسٖٚ تتٗ

 .آرٔٝ تتٗ یتزا

  structural یا عاسٜ تتٗ
concrete 

 .ؽٛز یٔ تززٜ تىار تار تحُٕ یتزا وٝ یتتٙ

 ,concrete عثه تتٗ
 lightweight 

-1440ٞای عثه ٚ غیز عثه، تا چٍاِی تیٗ  تتٗ تا عٍٙسا٘ٝ

1840 kg/m3  ؼثك…. 

  ,concrete سٜیتٙ ؼیپ زیغ تتٗ
nonprestressed 

 تتٗ یتزا ؽسٜ ٗییتؼ آرٔاتٛر الُ حس تا یٔؼِٕٛ آرٔٝ تتٗ

 .یسٌیتٙ ؼیپ تسٖٚ آرٔٝ،

  ,concrete عثه وأال تتٗ
all lightweight 

 ...ؼثك( ٞا عٍٙسا٘ٝ ٝیوّ) عثه یٞا عٍٙسا٘ٝ تا تتٗ

  ,concrete عثه ٔاعٝ تتٗ
reinforced 

 ٚ یٔؼِٕٛ شیر یٞا عٍٙسا٘ٝ تا ؽسٜ عاذتٝ عثه تتٗ

 .عثه زرؽت یٞا عٍٙسا٘ٝ

  ,concrete یٔؼِٕٛ تتٗ
normalweight 

 2560-2155ٞای ٔؼِٕٛی، تا چٍاِی تیٗ  تتٗ تا عٍٙسا٘ٝ

kg/m3  ؼثك…. 

 strut تغت
 یزٚٞای٘ ٙسیتزآ ٕ٘ایٙسٜ وٝ ذزپایی ٔسَ زر یفؾار ػعٛ

 .ٔی تاؽس یفؾار ٝی٘اح یتازتش٘ ای یٔٛاس
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  ,strut ؽىُ یتؽز تغت
bottle shaped 

 ذٛز ییا٘تٟا زٚ ی٘ٛاح اس تز طیػز یا٘یٔ ٝی٘اح زر وٝ یتغت

 س.تاؽ یٔ

 base of structure عاسٜ یپا
 ٔمزرات ؽؾٓ ٔثحث زر سِشِٝ فصُ فیتؼز ٔؽاتك ٝیپا تزاس

 .عاذتٕاٖ یّٔ

 wall pier زیٛار پایٝ

لؽؼٝ زیٛاری لائٓ وٝ زر آٖ ٘غثت ؼَٛ افمی تٝ ظرأت 

(lw/h)  ٘غثت ارتفاع تٝ ؼَٛ افمی  6ٔغاٚی یا وٕتز اس ٚ

(hw/lw)  تاؽس. 2تشرٌتز اس 

  post یسٌیوؾ پظ
tensioning 

 عرت اس تؼس ٞا واتُ آٖ زر وٝ یسٌیتٙ ؼیپ زر اعت یرٚؽ

 .ؽٛ٘س یٔ سٜیوؾ تتٗ ؽسٖ

 ,cover ٍّززیٔ یتتٙ پٛؽؼ
specifed  concrete 

 عؽح ٔداٚر یآرٔاتٛرٞا یتزا وٝ ٍّززیٔ یرٚ یتتٙ پٛؽؼ

 .اعت ؽسٜ یٙیت ؼیپ یتتٙ لؽؼٝ

 pretensioning یسٌیوؾ ؼیپ
 رتٗیر اس لثُ ٞا واتُ آٖ زر وٝ یسٌیتٙ ؼیپ زر اعت یرٚؽ

 .ؽٛ٘س یٔ سٜیوؾ تتٗ

 tendon تا٘سٖٚ

 ٚ ٞا واتُ ٞا، یٟٔار اس یا ٔدٕٛػٝ تٝ سٜیوؾ پظ یاػعا زر

 ٔٛارز یتزا ٞا غالف ای سٜی٘چغث ٔٛارز یتزا آٟ٘ا یٞا پٛؽؼ

 .ؽٛز یٔ ٌفتٝ ،یٌزٚت سٜیچغث

  ,tendon سٜیچغث تا٘سٖٚ
bonded 

 .چغثٙس یٔ اؼزاف تتٗ تٝ ٌزٚت وٕه تٝ وٝ ییٞا ا٘سٖٚت

  ,tendon یذارخ تا٘سٖٚ
external 

 تززٜ وار تٝ سٜیوؾ پظ ػعٛ ٔمؽغ اس ذارج وٝ ییٞا تا٘سٖٚ

 .ؽٛ٘س یٔ

  ,tendon سٜی٘چغث تا٘سٖٚ
unbonded 

 ؼیپ یزٚی٘ ٚ ا٘س سٜی٘چغث اؼزاف تتٗ تٝ وٝ ییٞا تا٘سٖٚ

 . ٙسیٕ٘ا یٔ ٔٙتمُ ػعٛ تٝ ا٘تٟا زٚ اس تٟٙا را یسٌیتٙ

  design load یؼزاح تار ةیزوت
combination 

 .آٟ٘ا اس ی٘اؽ اثزات ای ثساریظز یتارٞا ةیتزو

  design یؼزاح یخا٘ث ٔىاٖ زییتغ
displacement 

ٔدٕٛع تغییز ٔىاٖ ٞای خا٘ثی االعتیه ٚ غیز االعتیه 

٘اؽی اس سِشِٝ ؼزح، وٝ زر آٖ اثز تزن ذٛرزوی تتٗ، پیچؼ، 

 ٔٙظٛر ؽسٜ اعت.    ٚ ٘یش اثز 

 beam زیت
 ای تا زارز، لزار تزػ ٚ ذٕؼ زیتاث تحت ػٕستاً وٝ یػعٛ

 .چؼیپ ای یٔحٛر یزٚی٘ تسٖٚ

 embedments تتٗ زر یخاٌذار

 یخاٌذار تتٗ زر وٝ ٟٔارٞا ٚ ٍّززٞایٔ خش تٝ یلؽؼات

 زر لؽؼات تیتثث یتزا وٝ یّیٚعا زیعا ٚ ٍّززٞایٔ. ؽٛ٘س یٔ

 . ٙسیآ یٔ حغاب تٝ آٖ خشء ؽٛ٘س یٔ یخاٌذار تتٗ

  ,steel element تزز یفٛالز خشء
brittle 

 یوز٘ؾ ،یرتٍیٌغ حس زر یوؾؾ آسٖٔٛ زر وٝ یفٛالز خشء

 زرصس 30 اس وٕتز ٔمؽغ عؽح واٞؼ ای زرصس 14 اس وٕتز

 .ؽٛز ٔزاخؼٝ آسٖٔٛ اعتا٘سارز ظاتؽٝ تٝ. تاؽس زاؽتٝ

  ,steel element زیپذ ؽىُ یفٛالز خشء
ductile 

 یوز٘ؾ ،ییٟ٘ا حس زر یوؾؾ آسٖٔٛ زر وٝ یفٛالز خشء

 زرصس 30 اس وٕتز یٔمؽؼ عؽح واٞؼ ٚ زرصس 14 اس ؾتزیت

 .تاؽس زاؽتٝ
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 collector وٙٙسٜ خٕغ
 لائٓ غتٓیع تٝ را افزآٌیز یزٚی٘ وٝ یفؾار ای یوؾؾ ػعٛ

 .وٙس یٔ ٔٙتمُ سِشِٝ یخا٘ث تارتز

 adhesive چغة
 یٕزٞایپّ ةیتزو ای یآِ یٕزٞایپّ اس ٔزوة ییایٕیؽ ٔازٜ

 .وٙس یٔ ػُٕ اذتالغ صٛرت زر وٝ یآِ زیغ ٔٛاز ٚ یآِ

 ٔمؽغ زر فٛالز وز٘ؼ حس

 فؾار تا ؽسٜ وٙتزَ
Compression controlled 

strain limit 

 اس ی٘اؽ اثزات تسٖٚ ،یذارخ تار اس حاصُ ذاِص وز٘ؼ

 ٔتؼازَ وز٘ؼ ػیؽزا زر یٚارفتٍ ای ٚ یؽسٌ خٕغ حزارت،

 .اعت فٛالز ؽسٖ یخار زی٘ظ وز٘ؼ تا تزاتز ٔؼٕٛال وٝ

 stirrup ذأٛت
 یزٚٞای٘ تزاتز زر ٔماٚٔت خٟت اعتفازٜ ٔٛرز یآرٔاتٛرٞا

 .ػعٛ زر یچؾیپ ٚ یتزؽ

 hoop زٚرٌیز

 ٚ  ؽسٜ عاذتٝ لؽؼٝ چٙس ای هی اس وٝ چیٔارپ ای تغتٝ آرٔاتٛر

 تغتٝ آرٔاتٛر. زار٘س یا ِزسٜ یٞا لالب ا٘تٟا زٚ زر وساْ ٞز

 .ؽٛز عاذتٝ زار یعز آخسار یٍّززٞایٔ اس سی٘ثا

 tie تٙس ،تًٙ

  ٞا عتٖٛ ٚ زٞایت زر یػزظ یآرٔاتٛرٞا( اِف

 .ؼؾو تحت آرٔٝ تتٗ لؽؼٝ( ب

 .ذزپایی ٔسَ زر یوؾؾ ػعٛ( ج

 structural truss یا عاسٜ یذزپا
 ػٕستاً وٝ آرٔٝ تتٗ یاػعا اس ؽسٜ ٔتصُ ٞٓ تٝ ای ٔدٕٛػٝ

 . ا٘س ؽسٜ سٜیز تسارن وؾؼ ٚ فؾار تحُٕ یتزا

 contraction joint ا٘مثاض زرس
 یذٛرزٌ تزن ٔحُ تیتثث یتزا یتتٙ لؽؼٝ زر وٝ یاریؽ

 .ؽٛز یٔ دازیا تتٗ یؽسٌ خٕغ ای ٚ زٔا واٞؼ اس ی٘اؽ یٞا

 .ؽٛز یٔ یٙیت ؼیپ عاذتٕاٖ زٚ وززٖ خسا یتزا وٝ ییزرسٞا isolation joint ا٘مؽاع زرس

 durability ییایپا ،زٚاْ

 ٔٛخة وٝ یؽیٔح ػیؽزا تا ٔماتّٝ یتزا ػعٛ ای عاسٜ ییتٛا٘ا

 آٖ ػٕز ؼَٛ واٞؼ ٚ یتززار تٟزٜ زر اذتالَ ذغارت، دازیا

 . ٌزز٘س یٔ

  structural یا عاسٜ افزآٌیز
diaphragm 

 را ذٛز  ا٘صفحٝیٔ تز ٚارز یزٚٞای٘ وٝ ٞا وف زاَ ٔثُ ییاػعا

. وٙٙس یٔ ٔٙتمُ یخا٘ث تارتز ٔماْٚ غتٓیع لائٓ یاػعا تٝ

 ٞا وٙٙسٜ خٕغ ٚ ٞا والف ؽأُ تٛا٘س یٔ یا عاسٜ افزآٌیز

 .تاؽس شی٘

 wall ٛاریز
 زر وٝ 3 اس ؾتزیت ظرأت تٝ یافم ؼَٛ ٘غثت تا لائٓ یاػعا

 ززیٌ یٔ لزار تار اثز زیس ؽاٖ ا٘صفحٝیٔ

 structural wall یا عاسٜ ٛاریز

 تار اثز زیس ذٛز ا٘صفحٝیٔ زر وٝ ؽىُ یا صفحٝ یا  عاسٜ ػعٛ

 یا عاسٜ ٛاریز هی یتزؽ ٛاریز. زارز لزار آٖ اس ی٘اؽ آثار ٚ

 .اعت

  ,structural wall ازیس یزیپذ ؽىُ تا یا عاسٜ ٛاریز
special 

 .18 فصُ ٔؽاتك ازیس یزیپذ ؽىُ تٝ ٔزتٛغ ظٛاتػ تا ٛاریز

 یٔؼِٕٛ آرٔٝ تتٗ یا عاسٜ ٛاریز
structural wall, 

ordinary 
reinforced concrete 

 .11 فصُ ؼثك ٛاریز

 عاذتٝ ؼیپ تتٗ یا عاسٜ ٛاریز

 ٔتٛعػ یزیپذ ؽىُ تا

structural wall, 
intermediate  

precast 

 فصُ ٔؽاتك ٔتٛعػ یزیپذ ؽىُ تٝ ٔزتٛغ ظٛاتػ تا ٛاریز

18. 

۲۲

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 عالئم و تعاریف 9-2

 

 
 

 یٔؼِٕٛ عازٜ تتٗ یا عاسٜ ٛاریز
structural wall,  

ordinary 
plain concrete 

 .14 فصُ ؼثك ٛاریز

 .زارز لزار تزػ ٚ ذٕؼ فؾار، زیتاث تحت ػٕستاً وٝ یػعٛ column عتٖٛ

 pedestal ٝیپا عتٖٛ

 ٔمؽغ تؼس ٗیوٕتز تٝ ارتفاع ٘غثت آٖ زر وٝ وٛتاٜ عتٖٛ

 تؼس، ٗیوٕتز یٞزٔ یٞا عتٖٛ زر. تاؽس 3 یٔغاٚ ای وٛچىتز

 .اعت عتٖٛ ٗییپا ٚ تاال زر ٔماؼغ اتؼاز ٔتٛعػ

 column capital عزعتٖٛ
 آٖ ثٝیوت ای زاَ زیس زر وٝ عتٖٛ یا٘تٟا ؽسٜ  تشري ٝی٘اح

 .ؽٛز یٔ عاذتٝ ىدای عتٖٛ تا ٚ زارز لزار

 projected area ؽسٜ زیتصٛ عؽح
 تشرٌتز لاػسٜ ػٙٛاٖ تٝ وٝ ػعٛ آساز عؽح یرٚ تزای ٝ ی٘اح

 .ؽٛز یٔ ٌزفتٝ ٘ظز زر تتٗ ؽىغت یّیٔغتؽ-یذؽ تّٛن

  projected ؽسٜ زیتصٛ ٔؤثز عؽح
 infuence  area 

 زر وٝ ػعٛ آساز عؽح یرٚ تز ؽسٜ زیتصٛ عؽح ٔغاحت

 ٌزفتٝ ٘ظز زر یچغپ یٟٔارٞا یٛعتٍیپ ٔماٚٔت ٔحاعثٝ

 .ؽٛز یٔ

 aggregate عٍٙسا٘ٝ
 وٝ یآٍٞٙساس وٛرٜ عزتارٜ ای ٚ ٔاعٝ ؽٗ، ٔا٘ٙس یا زا٘ٝ ٔصاِح

 .ؽٛز یٔ تززٜ وار تٝ تتٗ عاذتٗ یتزا آب ٚ ٕاٖیع ٕٞزاٜ تٝ

  ,aggregate عثه عٍٙسا٘ٝ
lightweight 

 .kg/m3 1200عٍٙسا٘ٝ تا چٍاِی حدٕی ٔغاٚی یا وٕتز اس 

 structural system یا عاسٜ غتٓیع
 یػّٕىزز یاسٞای٘ تا ٔماتّٝ یتزا وٝ ؽسٜ ٔتصُ ٞٓ تٝ یاػعا

 .ؽٛ٘س یٔ تززٜ تىار عاسٜ

 seismic force  resisting یا ِزسٜ ٔماْٚ غتٓیع
system 

 سِشِٝ آثار تزاتز زر ٔماٚٔت یتزا وٝ عاسٜ غتٓیع اس یترؾ

 .ؽٛز یٔ یؼزاح

  special seismic ضٜیٚ یا ِزسٜ یٞا غتٓیع
systems 

 ای ازیس یزیپذ ؽىُ تا لاب اس آٟ٘ا زر وٝ یا عاسٜ یٞا غتٓیع

 ؽسٜ اعتفازٜ ٞززٚ اس ای ازیس یزیپذ ؽىُ تا یتزؽ یٛارٞایز اس

 .اعت

  five percent زرصس 5 ؽىغت
fractile 

 احتٕاَ زرصس 90 ٙاٖیاؼٕ تا وٝ یٔؼٙ ٗیا تٝ یآٔار اصؽالح

 یاعٕ ٔماٚٔت اس یٚالؼ ٔماٚٔت وٝ زارز ٚخٛز زرصس 95

 .وٙس تداٚس

 stretch length سزٜ زٖٚیت ؼَٛ
 ٟٔار یوؾؾ یزٚی٘ اثز زیس وٝ تتٗ اس ٟٔار سزٜ زٖٚیت ؼَٛ

 .ززیٌ یٔ لزار

 .یتحزا٘ ٔمؽغ اس فزاتز ؽسٜ یخاٌذار آرٔاتٛر ؼَٛ embedment length یخاٌذار ؼَٛ

 .ٞا ٌاٜٝ یتى ٔزوش تا ٔزوش فاصّٝ span length زٞا٘ٝ ؼَٛ

  development ییزایٌ ؼَٛ
length 

 ٍّززیٔ اس یؼزاح ٔماٚٔت زی٘ظ یزٚی٘ ا٘تماَ یتزا السْ ؼَٛ

 .یتحزا٘ ٔمؽغ ٔحُ اس تتٗ، تٝ

 spacing فاصّٝ
 یٍّززٞایٔ ٔا٘ٙس ٔداٚر خشء زٚ ٗیت ٔزوش تٝ ٔزوش فاصّٝ

 .ٞا ٟٔار ٚ یسٌیتٙ ؼیپ یٞا واتُ ،یػزظ یٍّززٞایٔ ،یؼِٛ

  ,spacing ذاِص فاصّٝ
clear 

 .ٔداٚر خشء زٚ پؾت تٝ پؾت فاصّٝ

 .ٟٔار ٗیىتزی٘شز ٔحٛر تا تتٗ عؽح ِثٝ ٝی٘اح edge distance ِثٝ فاصّٝ
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 moment frame یذٕؾ لاب
 ٞا زاَ ای ٞا عتٖٛ تٝ زٞایت اتصاالت آٖ زر وٝ یعاذتٕا٘ لاب

 .وٙٙس یٔ تحُٕ ذٕؼ ٚ ا٘س ٛعتٝیپ ٞا عتٖٛ تٝ

 attachment یاِحال لؽؼٝ
 ٟٔار تٝ را تارٞا وٝ تتٗ یذارخ عؽح زر ٚالغ یا عاسٜ لؽؼٝ

 .سیٕ٘ا یٔ افتیزر آٖ اس ای وٙس یٔ ٔٙتمُ

 wall segment یٛاریز لؽؼٝ
 ٛاریز یٞا ِثٝ ٚ یافم ای لائٓ یتاسؽٛٞا تٝ وٝ ٛاریز اس یلغٕت

 .تاؽس ؽسٜ ٔحسٚز

 ,wall segment یافم یٛاریز لؽؼٝ
 horizontal 

 ٚ تاسؽٛ هی ای ٚ تاسؽٛ زٚ تٝ لائٓ خٟت زر وٝ یٛاریز لؽؼٝ

 .ؽٛز ٔزاخؼٝ ؽىُ تٝ. تاؽس ؽسٜ ٔحسٚز ِثٝ هی

  ,wall segment یػٕٛز یٛاریز لؽؼٝ
vertical 

 ٚ تاسؽٛ هی ای ٚ تاسؽٛ زٚ تٝ یافم خٟت زر وٝ یٛاریز لؽؼٝ

 یخا ٌزٜٚ ٗیا زر یٛاریز یٞا ٝیپا. تاؽس ؽسٜ ٔحسٚز تز هی

  .ؽٛز ٔزاخؼٝ ؽىُ تٝ. زار٘س

 crosstie تًٙ ٔتماؼغ

   90ای زر یه ا٘تٟا ٚ لالب  ٔیٍّزز ػزظی یىغزٜ تا لالب ِزسٜ

ا٘تٟای زیٍز، وٝ  زر  6dbزرخٝ ٚ ؼَٛ ٔغتمیٓ حسالُ 

ٞای  آرٔاتٛرٞای ؼِٛی پیزأٛ٘ی لؽؼٝ را زر تز ٌزفتٝ ا٘س. لالب

ؼٛر یه زر ٔیاٖ  زرتزٌیز٘سٜ یه سٚج آرٔاتٛر ؼِٛی تایس تٝ

 .عزٚتٝ اخزا ؽٛ٘س

 seismic hook یا ِزسٜ لالب

 ٞا حّمٝ ٞا، ذأٛت یرٚ تز ؾتزیت ای ٚ زرخٝ 135 ذٓ تا لالب

 ٚ لؽز تزاتز 6 حسالُ ٓیٔغتم ؼَٛ تا زٚذت یٞا ذأٛت ای ٚ

 .ٔتز یعا٘ت 7.5 ای

 ای زرخٝ 90 ذٓ تٛا٘ٙس یٔ ٞا زٚرٌیز تٝ ٔتؼّك یٞا لالب

 یؼِٛ یآرٔاتٛرٞا سیتا یا ِزسٜ یٞا لالب. تاؽٙس زاؽتٝ ؾتزیت

 زاؽتٝ ذأٛت زاذُ تٝ رٚ ٓیٔغتم ؼَٛ ٚ ز٘سیٌ تز زر را

 .تاؽٙس

 drop panel زاَ ثٝیوت
 یٔٙف آرٔاتٛر واٞؼ یتزا عتٖٛ یرٚ تز زاَ زیس یسزٌ زٖٚیت

 .زاَ یتزؽ ٔماٚٔت ؼیافشا ای

 shear cap زاَ ثٝیوت
 زر زاَ یتزؽ ٔماٚٔت ؼیافشا یتزا وٝ زاَ زیس یسزٌ زٖٚیت

 .ؽٛز یٔ ٌزفتٝ ٘ظز

  net tensile ذاِص یوؾؾ وز٘ؼ
strain 

 اس ی٘اؽ یٞا وز٘ؼ تسٖٚ یاعٕ ٔماٚٔت زی٘ظ یوؾؾ وز٘ؼ

 .زٔا ٚ یؽسٌ خٕغ ،یٚارفتٍ

 node ٌزٜ
 تغت ٞا ٞا، تٙس یٔحٛرٞا آٖ زر وٝذزپایی  ٔسَ زر یا ٘مؽٝ

 .وٙٙس یٔ لؽغ را ٍزیىسی ٔتٕزوش یزٚٞای٘ ٚ ٞا

 .ٔتماؼغ یاػعا زر عاسٜ ٔؾتزن ترؼ joint اتصاَ ٌزٜ

 anchor group ٟٔار ٌزٜٚ
 اس فاصّٝ تا ٚ یٔغاٚ حسٚزا ػٕك تا ٔؾاتٝ، یٟٔارٞا یتؼساز

 .زار٘س تار ٔماتُ زر یٔؾتزو زیتاث عؽح وٝ ٍزیىسی

  ,embedments ؽسٜ یخاٌذار یٞا ِِٛٝ
pipe 

 .تتٗ زر ؽسٜ یخاٌذار یٞا غالف ٚ ٞا ِِٛٝ

 strut and tie رٚػ ذزپایی
 model 

 تٙس ٚ ٞا تغت اس وٝ آٖ اس D ٔٙؽمٝ ای ػعٛ هی ییذزپا ٔسَ

 ٞا ٌاٜٝ یتى تٝ را ٚارزٜ تار ٚ ؽسٜ عاذتٝ ٞا ٌزٜ زر ٔتمارب یٞا
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 .وٙس یٔ ٔٙتمُ B ٔٙاؼك ای ٚ

  modulus of یارتداػ ٔسَٚ ،تٝیغیاالعت ٔسَٚ
elasticity 

 اس وٕتز یفؾار ای یوؾؾ یٞا تٙؼ زر وز٘ؼ تٝ تٙؼ ٘غثت

 .ٔازٜ تٙاعة حس ٔماٚٔت

 load path تار زیٔغ
 یٙیت ؼیپ عاسٜ زر ٗیسٔ ٚ ؽاِٛزٜ تا تار ػثٛر یتزا وٝ یزیٔغ

 .ؽٛز یٔ

  ,strength یاعٕ ٔماٚٔت
nominal 

 رٚػ اتیفزظ ٚ ظٛاتػ ؼثك وٝ ٔمؽغ ای ػعٛ ٔماٚٔت

 .تاؽس ؽسٜ ٔحاعثٝ ٘أٝ ٗییآ ٗیا ٔماٚٔت یؼزاح

  anchor pullout ٟٔار یسٌیوؾ زٖٚیت ٔماٚٔت
strength 

 زر آ٘ىٝ اس لثُ وٙس تحُٕ تٛا٘س یٔ ٟٔار وٝ ییزٚی٘ حساوثز

 .ؽٛز سٜیوؾ زٖٚیت تٝ ٚ تّغشز تتٗ زاذُ

 yield strength ٓیتغّ ٔماٚٔت

 زر فٛالز ٓیتغّ حس ای ؽسٜ ٔؾرص ٓیتغّ ٔماٚٔت حسالُ

 تٝ ؽٛز یٔ ٗییتؼ ٘أٝ ٗییآ ٗیا ظٛاتػ ؼثك تز وٝ وؾؼ

 .ؽٛز ٔزاخؼٝ........  تٙس

 ,breakout strength تتٗ ؽىغت ٔماٚٔت
concrete 

 ٌزٜٚ ای ٟٔار ّٝیٔ هی اؼزاف زر تتٗ ؽسٖ وٗ لّٜٛ ٔماٚٔت

 .ٟٔارٞا

  ,strength یؼزاح ٔماٚٔت
design 

 .ϕ ٔماٚٔت واٞؼ ةیظز زر ظزب یاعٕ ٔماٚٔت

 تتٗ ٔؾرصٝ یفؾار ٔماٚٔت
concrete strength, 

specifed  
compressive,(f’c ) 

ٌیزز  ٔماٚٔت فؾاری تتٗ وٝ زر ؼزاحی ٔٛرز اعتفازٜ لزار ٔی

    √ٌززز. ظٕٙاً   ٘أٝ ارسیاتی ٔی ٚ تز اعاط ظٛاتػ ایٗ آییٗ

  ٘أٝ تىار تززٜ ٔی ؽٛز ٚاحس  وٝ زر رٚاتػ آییٗ
 را زارز.  

  ,pryout strength تتٗ ؽسٌی وٗ لّٜٛ ٔماٚٔت
concrete 

 یٟٔار ّٝیٔ پؾت زر تتٗ ؽسٖ وٗ لّٜٛ ٔماٚٔت

 splitting tensile یوؾؾ ٔماٚٔت
strength(fct ) 

 تتٗ یوؾؾ ٔماٚٔت

  ,strength السْ ٔماٚٔت
required 

 یٞا تالػ تا ٔماتّٝ خٟت ٔمؽغ ای ػعٛ اسی٘ ٔٛرز ٔماٚٔت

 .ػعٛ زر ؽسٜ دازیا ثساریظز یزاذّ

 tension controlled وؾؼتا  ؽسٜ وٙتزَ ٔمؽغ
section 

 آرٔاتٛر فیرز ٗیآذز زر ذاِص وز٘ؼ آٖ زر وٝ یٔمؽؼ

 0.005 یٔغاٚ ای تزٌتشر ،یاعٕ ٔماٚٔت ٔحاعثٝ زر ،یوؾؾ

 .ستاؽ

 compression controlled فؾار تا ؽسٜ وٙتزَ ٔمؽغ
section 

 آرٔاتٛر فیرز ٗیآذز زر ذاِص وز٘ؼ آٖ زر وٝ یٔمؽؼ

 حس یٔغاٚ ای وٛچىتز ،یاعٕ ٔماٚٔت ٔحاعثٝ زر ،یوؾؾ

 .تاؽس یٔ ٔمؽغ ٗیا زر وز٘ؼ

 B   B_region ٔٙؽمٝ
 ؽٛز یٔ فزض آٖ زر وٝ ،ذزپایی ٔسَ زر لؽؼٝ اس یترؾ

 .اعت یذؽ آٖ ٔمؽغ زر ذٕؼ اس ی٘اؽ یٞا وز٘ؼ غیتٛس

 D   D_region ٔٙؽمٝ
 ای زٚی٘ یٛعتٍی٘اپ ٔحُ اس h ؼَٛ تٝ ػعٛ هی اس یلغٕت

 .یٞٙسع یٛعتٍی٘اپ

 nodal zone یٌزٞ ٔٙؽمٝ
رٚػ  یزٚٞای٘ ؽٛز یٔ فزض وٝ ٌزٜ هی اؼزاف تتٗ حدٓ

 .ؽٛ٘س یٔ ٔٙتمُ آٖ كیؼز اسذزپایی 

 ؽسٜ عرت تتٗ زر ای ٚ ٘صة زرخا تتٗ زر وٝ یفٛالز لؽؼٝ anchor ٟٔار
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 اعتفازٜ تتٗ تٝ تارٞا ا٘تماَ یتزا آٖ اس ٚ ؽٛز یٔ واؽتٝ

 .ٌززز یٔ

 ,anchor یا٘ثغاؼ ٟٔار
 expansion 

 اصؽىان كیؼز اس تار ا٘تماَ آٖ زر وٝ یواؽت ٟٔار ی٘ٛػ

 .ززیٌ یٔ صٛرت زٚ ٞز ای ٚ یٌاٞٝ یتى ٔماٚٔت ای ٚ یخا٘ث

  ,anchor یچغث ٟٔار
adhesive 

 تزاتز 1.5 اس وٕتز لؽز تا یعٛراذ زر وٝ یواؽت ٟٔار ٘ٛع هی

 تٝ ٚارزٜ یتارٞا ٚ ؽٛز یٔ واؽتٝ ؽسٜ عرت تتٗ زر ٟٔار لؽز

 ٌززز یٔ ٔٙتمُ تتٗ تٝ چغة كیؼز اس ٟٔار

 ,anchor زرخا ٟٔار
 cast in 

 وٝ لالتسار یٞا چیپ ٚ زار یعز یرٟایٌّٕ زار، یعز یچٟایپ

 .ؾٛ٘سیٔ ٘صة تتٗ رتٗیر اس لثُ

  cementitious یٕا٘یع ٔٛاز
materials 

 ٕاٖیع پزتّٙس، ٕاٖیع ٔا٘ٙس ،ییتٟٙا تٝ ای تتٗ زر وٝ یٔٛاز

 زیعا تا ةیتزو زر ای ٚ یا٘ثغاؼ ٕاٖیع ٔرّٛغ، هیسرِٚیٞ

 ای ذاْ یؼیؼث یٞا پٛسٚالٖ ،یتاز ذاوغتز ٔا٘ٙس ٔٛاز

 سایپ یٕا٘یع ارسػ عزتارٜ، ٕاٖیع ٚ یغیّیع زٚزٜ ٙٝ،یوّغ

 .وٙٙس یٔ

  headed deformed زار یعز آخسار یٍّززٞایٔ
bars 

 عزؽاٖ زٚ ٞز ای هی تٝ ییٞا یعز وٝ آخسار یٍّززٞایٔ

 .ؽٛز یٔ ٔتصُ

 .آٖ یتارٌذار ای ػعٛ ٞٙسعٝ زر ی٘اٌٟا٘ زییتغ discontinuity یٛعتٍی٘اپ

  plastic hinge هیپالعت ٔفصُ ٝی٘اح
region 

 یتارٌذار زر ٍّززٞایٔ آٖ زر وٝ یذٕؾ ػعٛ اس یاٝ ی٘اح

 وٕتز ٘ٝ یؼِٛ زر ٝی٘اح ٗیا. رعٙس یٔ ٓیتغّ ٔماٚٔت تٝ سِشِٝ

 .زارز ٌغتزػ یتحزا٘ ٔمؽغ اس h اس

 water cementitious یٕا٘یع ٔصاِح تٝ آب ٘غثت
materials ratio 

 ٚسٖ تٝ ٔصاِح، یعؽح خذب آب خش تٝ آب، ٚسٖ ٘غثت

 اٖیت یاػؾار صٛرت تٝ ٘غثت ٗیا. ٔرّٛغ زر یٕا٘یع ٔصاِح

 .ؽٛز یٔ

 design story ؼزح یخا٘ث ٔىاٖ زییتغ ٘غثت
 drift ratio 

 .ؼثمٝ ارتفاع تز ٓیتمغ ؼثمٝ ؼزح ی٘غث یخا٘ث ٔىاٖ زییتغ

  structural یا عاسٜ یىپارچٍی
integrity 

 اتیخشئ ٚ یزیپذ ؽىُ ،یٙی٘أؼ ٔماٚٔت، زر عاسٜ ییتٛا٘ا

 یوّ یساریپا حفظ یتزا ٞا تٙؼ ٔدسز غیتٛس زر یآرٔاتٛرتٙس

 لاتُ یٞا تٙؼ ای یٔحّ یٞا ةیآع تزٚس صٛرت زر عاسٜ،

 .حس اس ؼیت ٔالحظٝ
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 تته يکيمشخصات مکاو -9-3                                            

 گسترٌ  9-3-1

 ساختي، جضيیات تشای .ثاضذیه ،است اصیً هَسد ّاساصُ یطشاح دس وِ تتي یىیهىاً هطخصات ضاهل فصل ييا  9-3-1-1 

 .ضَد سػايت پٌجن هثحث ّوچٌیي ٍ هثحث ايي 22-9 فصل ضَاتط تايذ تتي پزيشش ضشائط ٍ آٍسدى ػول سيختي،

 .ضَد سػايت ضذُ آٍسدُ هثحث ايي 1ج-9 پیَست دس آًچِ هطاتك تايذ تتي دٍام تِ هشتَط الضاهات  9-3-1-2

 

 سثک تته ي معمًلي تته  9-3-2

 تتي هخصَظ ٍصى. طَدهی هٌظَس هىؼة هتش دس ویلَگشم 2300 تا تشاتش هحاسثات دس هؼوَلی تتي هخصَظ ٍصى  9-3-2-1

 .تاضذ هىؼة هتش تش ویلَگشم 1400 اص ووتش ًثايذ آى همذاس ٍلی ،ضَد تؼییي آصهايص ًتايج اساس تش تايذ سثه

 ضشيثی ضذُ استفادُ    √ اص آًْا دس وِ ًاهِآيیي ايي سٍاتط ولیِ دس ،سثه ّای تتي هطخصات وشدى هٌظَس تشای  9-3-2-2

 تتي تشای λ ضشية. گشدد تؼییي 1-3-9 جذٍل طثك تش تايذ ّا سٌگذاًِ تشویثات تِ تَجِ تا ىا همذاس وِ ضذُ ضشب λ ًام تِ

 .است 00/1 تا تشاتش هؼوَلی ّای

 λضرية   -1-3-9جذيل 

  ASTM λاستاًذاسد  ًَع تتي

 تتي سثه

 (ّا سثهّوِ سٌگذاًِ)
C330M                      57/0 

 تتي سثه

 (تٌذی سيض)داًِ

 C33M  ٍC330M      ّای سيضداًِ

  C330Mّای دسضت داًِ
57/0-57/0 

 هاسِ سثه
 C33M      ّای سيضداًِ

 C330Mّای دسضت داًِ
57/0 

 هاسِ سثه

 تٌذی دسضت()تا داًِ

 C33M      سيضّای داًِ

 C33M  ٍC330Mّای دسضت داًِ
57/0-00/1 

 C33M                      00/1 تتي هؼوَلی

 ،     هتَسط، فطاسی هماٍهت ٍ ،    هتَسط، خَسدگی تشن وططی هماٍهت وِ دسصَستی سثه، ّای تتي دس  9-3-2-3

 .ًوَد هحاسثِ 1-3-9 ساتطِ اص هیتَاى سا λ ضشية تاضٌذ، آهذُ تذست هؼتثش استاًذاسدّای تش هثتٌی آصهايطْای اساس تش

                 (9-3-1)                                                                             
   

    √   
      

   تته، يفشار مقايمت  9-3-3
  

   تتي، یفطاس هماٍهت  9-3-3-1
 ٍ 150لطش تِ یااستَاًِ ًوًَِ دٍ حذالل یسٍ تش سٍصُ 28 یّاصيآصها اساس تش ذيتا ، 

 سي وِ یصَست دس. ضَد يییتؼ وتشیلیه 200 استفاع ٍ 100 لطش تِ ای استَاًِ ًوًَِ سِ حذالل يا وتشیلیه 300 استفاع

 .گشدد روش ساخت هذاسن دس ذيتا تاضذ، ًظش هذ ّاًوًَِ صيآصها یتشا یگشيد
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   تتي، یفطاس هطخصِ هماٍهت  9-3-3-2
 ٍ یاتياسص دس يیّوچٌ ٍ ،3-4-22-9 تٌذ اساس تش تتي اختالط طشح دس ذيتا ، 

  .شدیگ لشاس ػول هالن ،11-22-9 تٌذ اساس تش تتي ششيپز

   همذاس  9-3-3-3
 :ضَد گشفتِ ًظش دس ش،يص یّا تيدٍهحذ تِ تَجِ تا ذيتا  

   همذاس حذالل ،یػوَه یّایواستش دس -الف
 ٍ تَدُ پاسىال هگا 20 تا تشاتش سثه ٍ یهؼوَل یّاتتي اًَاع یتشا  

  . ًذاسد ٍجَد آى حذاوثش همذاس یتشا       یتيهحذٍد

   همذاس حذالل ،ستآًْا ثاتیتشو اي ٍ ژُيٍ یاساصُ یَاسّايد اي ٍ لاتْا ضاهل وِ ژُ،يٍ یاساصُ یّاستنیس دس -ب
 یتشا  

   حذاوثش همذاس. ثاضذیه هگاپاسىال 25 سثه ٍ یهؼوَل یّاتتي
 دس ٍ هگاپاسىال 70 تِ یهؼوَل یّاتتي یتشا  

 .طَدیه هحذٍد هگاپاسىال 35 تِ سثه یّاتتي

 

 تته تىذي ردٌ  9-3-4

 :است صيش تشتیة تِ هؼوَال آى هطخصِ هماٍهت اساس تش تتي تٌذی سدُ  9-3-4-1

C10    C12    C16    C20    C25    C30    C35    C40    C45    C50 

  ) تتي هطخصِ فطاسی هماٍهت تیاًگش  Cاص تؼذ اػذاد
 .است پاسىال هگا حسة تش(  

 

     ،تته گسيختگي مذيل  9-3-5

 .هیطَد هحاسث2ِ-3-9 ساتطِ اص تتي، گسیختگی هذٍل  9-3-5-1

                 (9-3-2)                                                                                         √       

     ،تته تٍيسياالست مذيل  9-3-6

 :ًوَد هحاسثِ (ب)3-3-9 اي ٍ (الف)3-3-9 ساتطِ دٍ اص یىي اص تَاىیه سا تتي تِیسیاالست ةيضش  9-3-6-1

 :تاضذ هىؼة هتش تش ویلَگشم 2560 ٍ 1440 يیت ،    تتي، هخصَظ ٍصى وِ یصَست دس -      

                                                              (الف -9-3-3)                
   √       

 :هیطَد ًَضتِ صيش تصَست فَق ساتطِ هىؼة هتش ویلَگشم 2300 هخصَظ ٍصى تا یهؼوَل ّای تتي یتشا -     

        √                                                              (ب -9-3-3)                

 

  ،تته نًپًاس ةيضر  9-3-7
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 هؼتثش یّاصيآصها كيطش اص سا آى همذاس ايٍ ًوَد، فشض 2/0 تا تشاتش اي تَاىیه سا ىَپَاس ةيضش هؼوَلی، تتي دس  9-3-7-1

 .آٍسد تذست

 .ضَد تؼییي آصهايص اساس تش تايذ ىَپَاس ضشية سثه، ّای تتي دس  9-3-7-2

 

 α ،تته يحرارت اوثساط ةيضر 9-3-8

  تا تشاتش دسصذ 20ةيتمش تا ٍ ّاسٌگذاًِ ًَع تِ تَجِ تا تَاىیه سا حشاستی اًثساط ةيضش هؼوَلی، ّای تتي دس 9-3-8-1

 .ًوَد هٌظَس گشادیساًت دسجِ ّش دس        

 تذست هٌاسة ّایآصهايص طشيك اص سثه تتي ًَع تِ تَجِ تا تايذ سا حشاستی اًثساط ضشية سثه، ّای تتي دس 9-3-8-2

 .آٍسد

 

 آوُااعضاء ي َا سازٌ در تته خسش ي شذگي جمع  9-3-9

 دس تايذ ٍ تاضذ هالحظِ لاتل هیتَاًذ هشتثِ تلٌذ ًْایاساختو ٍيژُ تِ ،ّاصُسا دس تتي خضش ٍ ضذگی جوغ اثشات  9-3-9-1

 .است آهذُ 5-ج-9 پیَست دس آًْا هحاسثات سٍش ًیض ٍ آثاس ايي تشای هىاًیىی هطخصات .ضَد هٌظَس طشاحی

 .ضًَذ تشویة 7-9 فصل هطاتك تايذ ساصُ تِ ٍاسدُ ًیشٍّای سايش ّوشاُ تِ خضش ٍ جوغ ضذگی اثشات  9-3-9-2
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 آرماتورهامطخصات   9-4

 گستزه  9-4-1

 .هيـًَذ ّا ػين ٍ هيلگشدّا ؿاهل فَالدی آسهاتَسّای. هيثاؿذ فَالدی آسهاتَسّای ولی هـخلات ؿاهل فلل ايي  9-4-1-1 

 آجذاس ٍ ػادُ اًَاع داسای ٍ تَدُ( ايشاى INSO-3132 اػتاًذاسد) ؿذُ ًَسد گشم تلَست فَالدی هيلگشدّای  9-4-1-2

 .هيـًَذ تَليذ آجذاس ٍ ػادُ دًٍَع دس ٍ آهذُ تذػت( ايشاى ISIRI 11558 اػتاًذاسد) ػشد ًَسد اص فَالدی ّای ػين. ّؼتٌذ

 .اػت آهذُ هثحث ايي 1ج-9 پيَػت دس آسهاتَسّا دٍام تا ساتغِ دس هالحظات  9-4-1-3

 

 آرماتورها بنذی رده  9-4-2

 :اػت 1-4-9 جذٍل هغاتك آًْا تؼلين حذ تٌؾ اػاع تش آسهاتَسّا تٌذیسدُ  9-4-2-1

 

 ٍػيوْاهيلگشدّا تٌذی سدُ  1-4-9جذٍل

  ًَع هيلگشد يا ػين سدُ هيلگشد

S240 ُهيلگشد ػاد 

S340  1[هيلگشد آجذاس[
 

S350 1[هيلگشد آجذاس[   

S400 1[هيلگشد آجذاس[   

S420 1[هيلگشد آجذاس[   

S500 1[هيلگشد آجذاس[   

S520 1[هيلگشد آجذاس[   

S500C 2[ػيوْای ػادُ ٍ يا آجذاس[  

                               ايشاى INSO-3132-2013هغاتك اػتاًذاسد ؿىل آج   ]1[           

      ايشاى ISIRI-11558ؿىل آج هغاتك اػتاًذاسد  ]2[            

 

 دس ؿذُ هـخق یّا سدُ .هيثاؿٌذ پاػىال هگا حؼة تش ،    هيلگشد، فَلاًی تؼلين حذ تٌؾ تياًگش  Sاص تعذ اعذاد

-9 جذٍل دس 5-4-9 تٌذ دس آًْا وــی هـخلات وِهيثاؿٌذ هعوَلی ًَسديذُ گشم هيلگشدّای تشای 1-4-9 جذٍل

 فاّذا تا  ػاخت دسسٍؽ ٍيا ؿيويايی تشويثات دس تغييشاتی ػاخت فشايٌذ دس كَستيىِ دس. اػت ؿذُ روش 4-2

 اضافِ التيي حشف يه اػت آهذُ 3-5-4-9 تٌذ دس آًچِ هغاتك هيلگشد، سدُ ساػت ػوت دس ؿَد، ايجاد هـخق

 ISIRI-11558 اػتاًذاسد هغاتك ؿذُ ػاختِ ٍػيوْای ًَسديذُ ػشد فَالدّای تشای ًاهِ، آييي ايي دس. ؿذ خَاّذ

 .اػت ذُؿ تشدُ تىاس S500C  سدُ ،ايشاى

 

 ساخت روش به توجه با آرماتورها بنذی طبقه  9-4-3
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 :هيـًَذ تٌذی دػتِ صيش گشٍُ ػِ تِ ػاخت سٍؽ ًظش اص ّاآسهاتَس

 (INSO-3132-2013)  ايشاى اػتاًذاسد اػاع تش ؿذُ ًَسد گشم فَالد -1

 اص گزساًيذى يا وشدى ًَسد وـيذى، پيچاًيذى، ًظيش هىاًيىی عوليات اًجام اثش تش وِ ؿذُ، اكالح ػشد فَالد -2

 ايشاى اػتاًذاسد اػاع تش  آيذ هی تذػت ػشد حالت دس ؿذُ، ًَسد گشم هيلگشدّای تشسٍی حذيذُ،

 (ISIRI-11558) 
 هيلگشدّای تشسٍی دادى آب ٍ گشهايؾ ظيشً هىاًيىی عوليات اًجام اثش تش وِ ٍيظُ، فَالد يا ؿذُ اكالح گشم فَالد -3

 .آيذ هی تذػت گشم حالت دس ؿذُ ًَسد گشم

 

 پذیزی ضکلنظز اس هاآرماتور بنذی طبقه  9-4-4

 :هيـًَذ تمؼين دػتِ ػِ تِ پزيشی ؿىل ًظش اص فَالدی آسهاتَسّای   9-4-4-1

 .اػت هـَْد تؼلين پلِ داسای آى ًؼثی ؿىل تغييش – تٌؾ هٌحٌی وِ ،  (S240) ًشم فَالد -1

 تؼلين پلِ داسای آى ًؼثی ؿىل تغييش – تٌؾ هٌحٌی وِ ،(S420,S400,S350,S340)  ػخت ًيوِ فَالد -2

 .اػت هحذٍد تؼياس

 .اػت تؼلين پلِ فالذ آى ًؼثی ؿىل تغييش – تٌؾ هٌحٌی وِ (S520,S500)  ػخت فَالد -3

 

 آرماتورها کططی ویژگیهای  9-4-5

 .تاؿذ 2-4-9 جذٍل دس ؿذُ اسائِ ّای سدُ اص يىی وــی هماديش تا هغاتك تايذ ّاآسهاتَس وــی ّای ٍيظگی  9-4-5-1

 

 آسهاتَسّا وــی ٍيظگيْای  2-4-9 جذٍل

 سدُ

عالهت 

هـخلِ دس 

 ايشاى

تٌذی اص عثمِ

 ًظش ؿىل سٍيِ

سدُ اص ًظش 

 پزيشیؿىل 

هماٍهت وــی 

 حذالل
MPa 

 تٌؾ حذ تؼلين 
MPa 

اصدياد عَل ًؼثی 
]1[ 

حذالل  حذاوثش حذالل
A5 

 حذالل
A10 

S240  18 25 - 240 360 ًشم ػادُ 240ع 

S340  15 18 - 340 500 ًين ػخت آجذاس هاسپيچ 340آج 

S350  2[ 17 455 350 500 ًين ػخت آجذاس هاسپيچ 350آج[ - 

S400  12 16 - 400 600 ًين ػخت آجذاس جٌاغی 400آج 

S420  2[16 545 420 600 ًين ػخت آجذاس جٌاغی 420آج[ - 

S500  8 10 - 500 650 ػخت آجذاس هشوة 500آج 

S500C  12 - 500 550 ػخت آجذاس  ػشد 500آج - 

S520  13 675 520 690 ػخت آجذاس هشوة 520آج - 

۳۱

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



آسهاتَسّا هـخلات -9-4                                                                                                                                       

 

 
 

تايذ   A5عَل ًؼثی وافی اػت. دس كَست عذم روش عَل آصهَى، عَل حذالل اًتخاب يىی اص عَلْای آصهَى تشای تعييي هيضاى اصدياد  ]1[

 ايشاى تعشيف ؿذُ اًذ. INSO 3132 دس اػتاًذاسد     ٍ    عَلْای  هالن لشاس گيشد.

 2هوىي اػت تا  A5هيليوتش يا تيـتش اػت، حذالل همذاس هـخلِ تعشيف ؿذُ تشای  32دس خلَف هيلگشدّايی وِ لغش اػوی آًْا  ]2[

دسكذ هحذٍد  4واّؾ ياتذ. حذاوثش واّؾ اص حذالل هماديش تعشيف ؿذُ دس جذٍل فَق تِ  ،هيليوتش افضايؾ دس لغش 3دسكذ تِ اصای ّش 

 ؿَد.هی

 

 دس .تاؿذهی 25/1 تا تشاتش تؼلين حذ تٌؾ تِ وــی هماٍهت ًؼثت حذالل ،2 جذٍل دس ؿذُ روش ّایآسهاتَس دس  9-4-5-2

 .اػت 03/1 تشاتش فَق ًؼثت الل حذ ؿذُ ًَسديذُ ػشد آسهاتَسّای

-4-9 جذٍل هغاتك آًْا دس اوثش حذ تؼلين حذ تٌؾ تِ وــی هماٍهت ًؼثت ٍ الصم اػتحىام وِ ّايیآسهاتَسدس  9-4-5-3

 غيش سٍؿی تِ وِ آسهاتَسّائی ٍتشایT  حشف هيـَد حاكل( تشهىغ سٍؽ هاًٌذ) وٌتشل تحت ٍتشگـت واسی خٌه سٍؽ تِ 2

 دس الصم اػتحىام آلياطی عٌاكش اص اػتفادُ تا وِ ّايیآسهاتَس ٍدس ،  U حشف هيـًَذ تَليذ وٌتشل تحت ٍتشگـت واسی خٌه اص

   .هيـَد دسج هيلگشد سٍی گزاسی ًـاًِ دس ًيض ٍ كادسُ فٌی گَاّيٌاهِ دس هيلگشد سدُ اًتْای تِ A حشف هيـَد، هحمك آًْا

  

 پذیزی خم ویژگیهای  9-4-6

 180 اًذاصُ تِ خوـی فه يه دٍس تاؿذ لادس تايذ ايشاى 8103-1 اػتاًذاسد اػاع تش خوـی آصهايؾ آسهاتَس ًوًَِ  9-4-6-1

 خوـی فه لغش. ًـَد ايجاد عثيعی ديذ تا هـاّذُ لاتل خَسدگی تشن ّيچگًَِ آى خاسجی هحيظ ٍدس ؿذُ خن دسجِ

 .هيثاؿذ 3-4-9 جذٍل ٍهغاتك تَدُ  آسهاتَس لغش تا هتٌاػة

 خوؾ آصهَى دس خوؾ فه لغش  3-4-9 جذٍل

 

 

 

 

تايذ هغاتك  ّای خن ؿذُ تىاس هيشٍدآسهاتَسوِ تشای تعييي هيضاى فشػَدگی خوؾ  َى تاصدس كَست ًياص، آصه  9-4-6-2

 .اًجام ؿَدايشاى  8103-1اػتاًذاسد 

 دس كَست تَافك تَليذ وٌٌذُ ٍ خشيذاس، آصهَى تاص خوؾ هيتَاًذ جايگضيي آصهَى خوؾ ؿَد.  9-4-6-3

 لغش فه خوؾ (d) آسهاتَسلغش اػوی 

     3d 

        6d 

        7d 
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اًجام يىی اص دٍ آصهَى خوؾ يا تاص خوؾ اص عشف تَليذ وٌٌذُ الضاهی اػت، ليىي ّشدٍ هـخلِ تايذ تَػظ   9-4-6-4

 تَليذ وٌٌذُ تضويي گشدد.

 

 پذیزی جوش ویژگیهای  9-4-7

 اًجام ٍ گشم پيؾ ًياص هَسد دهای الل حذ ٍ تتي وشدى هؼلح جْت اػتفادُ هَسد ّایآسهاتَس جَؿىاسی ؿشائظ  9-4-7-1

 .تاؿذ ايشاى INSO-3132-2013 اػتاًذاسد هثٌای تش تايذ جَؿىاسی عوليات

 .ؿَد اًجام ًثايذ تش پاييي ٍ ػلؼيَع دسجِ -18 دهای دس جَؿىاسی عوليات  9-4-7-2

 هجاص ؿذى ػشد فشآيٌذ تِ دادى ؿتاب. ؿَد ػشد عثيعی تغَس آسهاتَس تا داد اجاصُ تايذ جَؿىاسی، پاياى اص تعذ  9-4-7-3

 .تاؿذ ًوی

 

  کلی ضوابط  9-4-8

 اص اػتفادُ. تاؿٌذ آجذاس تايذ آسهِ تتي ّای ػاصُ عشضی ٍ عَلی آسهاتَسّای دس هلشفی ٍهيلگشدّای ّاػين وليِ  9-4-8-1

 .هيثاؿذ هجاص ّادسدٍسپيچ فمظ ػادُ هيلگشدّای ٍيا ّاػين

 :آيذ تذػت صيش سٍؽ دٍ اص يىی اص تايذ هيلگشدّا ٍ ّاػين تؼلين حذ تٌؾ  9-4-8-2

 الوللی تيي يا ٍ هلی هٌاػة اػتاًذاسدّای اػاع تش كذ دس 2/0 جاتجايی سٍؽ - الف

 سٍؽ ايي   اص اػتفادُ. الوللی تيي يا ٍ هلی هٌاػة اػتاًذاسدّای هغاتكًيشٍ تَلف سٍؽ اػاع تش تؼلين ًمغِ تعييي - ب

 .تاؿٌذ هـخق ٍ ٍاضح واهال تؼلين ًمغِ يه داسای وِ اػت هجاص ٍهيلگشدّايی ّاػين تشای

 :هيـَد هحاػثِ 1-4-9 ساتغِ ،اص    فَالد تٌؾ ،    تؼلين، حذ وشًؾ تا هؼاٍی ياووتش ّایوشًؾ دس  9-4-8-3

       =                                      وِ كَستی دس         (9-4-1)          

 :هيگشدد هٌظَس 2-4-9 ساتغِ هغاتك ٍ تَدُ وشًؾ اص هؼتمل فَالد تٌؾ ،    تؼلين، حذ وشًؾ اص تضسگتش ّایوشًؾ دس

     =                                         وِ كَستی دس           (9-4-2)          

 .اػت هگاپاػىال 200000  تا تشاتش هيلگشدّا ٍ ّاػين یتشا ،    تِ،يؼياالػت هذٍل  9-4-8-4
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 ٍ داؿتِ هلشفی فَالد هـخلات تِ تؼتگی هيلگشدّا ٍ ّاػين تشای هحاػثات دس ؿذُ تشدُ تىاس تؼلين حذ تٌؾ  9-4-8-5

 تشای 5-4-9 جذٍل ٍ آجذاس، ٍػيوْای آسهاتَسّا تشای 4-4-9 جذٍل دس ؿذُ دادُ هماديش اص ًثايذ واستشی ًَع اػاع تش

 .تاؿذ تيـتش  ػادُ ٍػيوْای آسهاتَسّا

 هغاتك آجذاس آسهاتَسّای تشای تايذ هيـًَذ اػتفادُ ای ػاصُ هـخق واستشی تشای وِ ٍهيلگشدّايی ّاػين ًَع  9-4-8-6

 .تاؿذ 5-4-9 جذٍل هغاتك ػادُ آسهاتَسّای تشای ٍ 4-4-9 جذٍل

 

 عَلی ٍ عشضیتشای آسهاتَسّای آجذاس 4-4-9جذٍل 

 واستشی
هحل هَسد 

 اػتفادُ

 fyt يا fyحذاوثش همذاس 

دس  تشای واستشدهجاص

 مگاپاسکالهحاػثات، 

 سدُؿواسُ 

هيلگشدّای 

 آجذاس

ّای ػين

 آجذاس
 هالحظات

خوؾ، ًيشٍی هحَسی، حشاست 

 ٍ اًمثام

ّای ػيؼتن

 تشٍيظُ صلضلِ
024 

-8-4-9تٌذ 

12 
 - غيشهجاص

 554 ػايش هَاسد
ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
1 

آسهاتَسّای هحلَسوٌٌذُ ٍ يا 

گاّی آسهاتَسّای تىيِ

 آسهاتَسّای عَلی

ّای ػيؼتن

 تشٍيظُ صلضلِ
044 

ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
2 

 044 ّادٍسپيچ
ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
2 

 554 ػايش هَاسد
ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

 تشؽ

ّای ػيؼتن

 تشٍيظُ صلضلِ
024 

ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

 024 ّادٍسپيچ
ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

 024 تشؽ اكغىان
ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

ّا، خاهَت

 ّاّا، تٌگتؼت
024 

ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

 پيچؾ
آسهاتَسّای 

 عَلی ٍ عشضی
024 

ّوِ سدُ ّای 

 آجذاس

ّوِ سدُ 

 ّای آجذاس
- 

 .اػت هجاص ًيض جَؿی آجذاس ّای ؿثىِ اص اػتفادُ-1

 .اػت هجاص ًيض ون وشٍم ٍ وشتي تا فَالدّای اص اػتفادُ-2
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 ػادُ پيچ دٍس آسهاتَسّای تشای  5-4-9 جذٍل

 واستشی
هحل هَسد 

 اػتفادُ
هجاص تشای  fyt يا fyحذاوثش همذاس 

 هگاپاػىالواستشد دس هحاػثات، 
 ؿواسُ سدُ

 ٍ ػيوْای ػادُهيلگشدّا 

آسهاتَسّای 

هحلَسوٌٌذُ ٍ يا 

گاّی آسهاتَسّای تىيِ

 آسهاتَسّای عَلی

ّا دس دٍسپيچ

ّای ػيؼتن

 تشٍيظُ صلضلِ
044 

ّای گشم ٍػشد ًَسد ؿذُ وِ آسهاتَسّوِ اًَاع 

 هيثاؿٌذ 2-4-9داسای ٍيظگيْای جذٍل 

 044 ّادٍسپيچ
ّای گشم ٍػشد ًَسد ؿذُ وِ آسهاتَسّوِ اًَاع 

 هيثاؿٌذ 2-4-9داسای ٍيظگيْای جذٍل 

 024 ّادٍسپيچ تشؽ
ّای گشم ٍػشد ًَسد ؿذُ وِ آسهاتَسّوِ اًَاع 

 هيثاؿٌذ 2-4-9داسای ٍيظگيْای جذٍل 

 024 ّادٍسپيچ پيچؾ
ّای گشم ٍػشد ًَسد ؿذُ وِ آسهاتَسّوِ اًَاع 

 هيثاؿٌذ 2-4-9داسای ٍيظگيْای جذٍل 

 

 اػتاًذاسد هغاتك تايذ آجذاس ٍ ػادُ ّایاصػين ؿذُ ػاختِ جَؿی ّایٍؿثىِ آجذاس، ٍ ػادُ ّایػين  9-4-8-7

 ISIRI-11558ؿًَذ تعييي 2-8-4-9 تٌذ اػاع تش تايذ تؼلين حذ تٌؾ ّا،ػين ايي دس .تاؿٌذ ايشاى. 

-ػين اص اػتفادُ كَست دس. هيثاؿذ هجاص هيليوتش 16 تاهيليوتش 5/1 ّایلغش اص اػتفادُ فمظ آجذاس، ّای ػين دس  9-4-8-8

 تا ٍ ػادُ، ّایػين هـاتِ ّاػين ايي ًوَدى هٌظَس تا ٍكلِ ٍ هْاسی ّایعَل هيليوتش 16 اص تضسگتش ّایلغش تا آجذاس ّای

 .هيگشدد هحاػثِ 7-8-21-9 تٌذ اص اػتفادُ

 تيشّای ٍ ّاپايِ ديَاس جولِ اص آًْا اجضاء ٍ تش صلضلِ ٍيظُ ديَاسّای ٍ ٍيظُ یلاتْا دس آجذاس عَلی آسهاتَسّای دس  9-4-8-9

 :ؿًَذ اسضاء صيش ؿشط ػِ ّش تايذ هيگيشًذ لشاس تَام تلَست ّشدٍ يا ٍ هحَسی، ًيشٍی خوـی، لٌگش اثش تحت وِ تٌذّن

 تيـتش هگاپاػىال 125اص  يؾت ،  ،  دس هحاػثات تؼلين حذاص تٌؾ  يـگاُؿذُ دس آصها گيشیاًذاصُ تؼلين تٌؾ - الف

 ًثاؿذ. 

      تاؿذ.  يـتشت 25/1اص  يـگاُؿذُ دس آصها گيشیاًذاصُ تؼلين حذتِ تٌؾ  یتاب وــ ًؼثت – ب

تشاتش تا  هيليوتش   20تا  10تِ لغش  یآسهاتَسّا یتشا یيليوتشه 200 عَل آصهَى  دس عَل اصدياد دسكذ حذالل - پ 

 هيليوتش 35 اص تضسگتشتِ لغش  یآسهاتَسّا یدسكذ، ٍتشا 12تشاتش  يليوتشه 35تا  22تِ لغش  یآسهاتَسّا یدسكذ، تشا 14

 دسكذ تاؿذ. 10تشاتش  يليوتشه 57 تا

 میلگزدها روی بتن پوضص  9-4-9

 دس ؿذُ دادُ هماديش اص ًثايذ هيثاؿٌذ عضَ عشضی ٍ عَلی آسهاتَسّای ّوِ ؿاهل وِ هيلگشدّا سٍی تتي پَؿؾ  9-4-9-1

 هماديش اص ًثايذ حال ّش دس خَسًذُ ّای هحيظ دس اعضاء دٍام تاهيي هٌظَس تِ پَؿؾ ايي همذاس الل حذ. تاؿذ ووتش 6-4 جذٍل
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 آتؾ تشاتش دس هماٍهت تشای ًياص هَسد پَؿؾ اص ًثايذ تتي پَؿؾ اللحذ ّوچٌيي، .تاؿذ ووتش 1ج-9 پيَػت دس ؿذُ روش

 .تاؿذ ووتش 2ج-9 پيَػت هغاتك ػَصی

 .تاؿذ ووتش ب ٍ الف همذاس دٍ وَچىتشيي اص ًثايذ هيلگشدّا سٍی تتي پَؿؾ هيلگشدّا، دػتِ تشای  9-4-9-2

 هيلگشدّا دػتِ هعادل لغش -الف 

    50 ٍ اػت، دايوی تواع دس آى تا ٍ ؿذُ سيختِ خان تشسٍی تتي وِ هَاسدی تشای هيليوتش 75 -ب 

 .اػت ًـذُ سيختِ خان تا تواع دس تتي وِ هَاسدی تشای هيليوتش 

 عضَ دس آسهاتَسّا پَؿؾ همذاس اص ًثايذ ْالؼوت وليِ تشسٍی تتي پَؿؾ همذاس ،داس والّه تشؿی آسهاتَسّای تشای  9-4-9-3

 .تاؿذ ووتش

 دس تايذ آسهاتَسّا سٍی الل حذ پَؿؾ همذاس هتعاسف، غيش هحيغی ؿشائظ ػايش دس ٍيا خَسًذُ ّای هحيظ دس  9-4-9-4

 .تاؿذ ووتش عضَ دٍام تاهيي هٌظَس تِ 1ج-9 پيَػت دس ؿذُ دادُ هماديش اص ًثايذ حال ّش ٍدس يافتِ افضايؾ لضٍم كَست

 تتٌی اجضاء تشای هيلگشد سٍی تتي پَؿؾ  6-4-9 جذٍل

 پَؿؾ سٍی هيلگشدّا هيلگشدّا ًَع عضَ ؿشايظ هحيغی ػاصُ تتٌی
(mm) 

تتي دس تواع دائن تا خان 

 اػت
 75 وليِ هيلگشدّا وليِ اعضاء

تتي دس تواع تا َّا ٍ يا 

خان تواع غيش دائن تا 

 اػت

 وليِ اعضاء

 58تا  18تِ لغش  هيلگشدّای

 هيليوتش
50 

 16ّای تِ لغش هيلگشدّا ٍ ػين

 هيليوتش ٍ ووتش
40 

تتي دس تواع تا َّا ٍ يا 

 خان ًيؼت

 ّا ٍ ديَاسّاّا، تيشچِدال

 36هيلگشدّای تضسگتش اص لغش 

 هيليوتش
40 

هيليوتش ٍ  34هيلگشدّای لغش 

 تشًاصن
20 

ّا پايِّا، ػتَىتيشّا، ػتَى

 وــی ٍ اعضای

ّا، آسهاتَسّای عَلی، خاهَت

 ّاّا ٍ تٌگّا، دٍسپيچتؼت
40 

 

 دار سز بزضی آرماتورهای  9-4-11

 .تاؿذ یالولل ييت ياٍ  یهٌاػة هل اػتاًذاسد هغاتك تايذ آًْا ػاخت ٍ داس والّه تشؿی آسهاتَسّای  9-4-11-1
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 بتن در مذفون قطعات  9-4-11

 ضذ آتؾ تَدى آى اثشات عوذُ داؿتِ تاؿٌذ. ياهماٍهت ػاصُ ٍ یتشسٍ يذلغعات هذفَى دس تتي ًثا  9-4-11-1

 آسهاتَس اثشات ًاهغلَب تگزاسد. ياتتي ٍ  یتشسٍ يذجٌغ لغعات هذفَى ًثا  9-4-11-2

اص  يشیجلَگ یپَؿؾ هٌاػة تشا یداسا يذلغعات تا ييا يٌين،دس كَست اػتفادُ اص لغعات هذفَى اص جٌغ آلَه  9-4-11-3

 ٍ تتي ٍ فَالد تاؿٌذ. يٌينتتي ٍ آلَه ييٍاوٌؾ ت
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 ای ساسه های سیستن الشاهات  9-5

 گستزه  9-5-1

 خاصی ػولىزد تزای هطتزواً وِ ضًَذ هی اعالق ای ساسُ پیَستِ تْن یاجشا اس ای هجوَػِ تِ ای ساسُ ّای سیستن 9-5-1-1

 .ضًَذ رػایت تایذ ّا سیستن ایي عزاحی در وِ دّذ هی پَضص را الشاهاتی فصل ایي ضَاتظ. گزدًذ هی عزاحی

 

 کلیات  9-5-2

 .ضًَذ اًتخاب 4-9 ٍ 3-9 فصَل ضَاتظ عثك تز تایذ ای ساسُ ّای سیستن در آرهاتَر ٍ تتي هطخصات 9-5-2-1

 .ضًَذ گزفتِ ًظز در 7 فصل ضَاتظ عثك تز تایذ آًْا تزویثات ٍ تارّا   9-5-2-2 

 

 ای ساسه های سیستن اجشای   9-5-3

 :سیزًذ هَارد اس چٌذ یا یه ضاهل ای ساسُ ّای سیستن اجشای  9-5-3-1

 دٍعزفِ ٍ یىغزفِ ّای دال ضاهل ّا تام ٍ ّا وف -الف

 ّا تیزچِ ٍ تیزّا -ب

 ّا ستَى -پ

 دیَارّا -ت

 ّا دیافزاگن -ث

 ّا ضالَدُ -ج

 .تاضذ هی السم دیگزی تِ ػضَ یه اس تار اًتمال تزای وِ هْارّا ٍ اتصاالت -چ

 .گیزد صَرت 22-9 فصل ٍ 88-9 تا 9-9 ّای فصل ضَاتظ اساس تز تایذ ای ساسُ ّای سیستن در اجشا عزاحی  9-5-3-2

 

  تار انتقال هسیزهای  9-5-4
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را، تذٍى  7دار در تزویثات هَردًظز در فصل  ای تایذ عَری تٌظین ٍ عزاحی ضًَذ وِ تارّای ضزیة ّای ساسُ سیستن  9-5-4-1

 ّا ّذایت وٌٌذ. گاُ اس عزیك یه یا چٌذ هسیز پیَستِ تا تىیِهزتَعِ ػضَ، تجاٍس اس هماٍهت عزاحی 

 

 ای  ساسه های سیستن طزاحی الشاهات  9-5-5

 ها سیستن تحلیل  9-5-5-1

 ّا را تأهیي ًوایذ. ّا تایذ تؼادل ًیزٍّا ٍ ساسگاری تغییزضىل ّای تحلیل سیستن رٍش  9-5-5-1-1

 لاتل لثَل ّستٌذ.  6-9ّای ارائِ ضذُ در فصل  رٍش  9-5-5-1-2

 ها سیستن هقاوهت  9-5-5-2

اجشای آى دارای هماٍهت وافی هغاتك ضَاتظ فصَل هزتَعِ ضَد چٌاًچِ  ّا لاتل لثَل تلمی هی سیستنهماٍهت   9-5-5-2-1

 ًاهِ تاضٌذ. ایي آییي

 تزداری تهزه تارگذاری شزایط در ها سیستن عولکزد  9-5-5-3

ضَد چٌاًچِ ػولىزد ّز یه اس اجشای آى هغاتك  تزداری لاتل لثَل تلمی هی ّا در ضزایظ تْزُ ػولىزد سیستن  9-5-5-3-1

 ًاهِ لاتل لثَل تاضذ. ضَاتظ فصَل هزتَعِ ایي آییي

 دوام  9-5-5-4

را هغاتك  ٍ دٍام تتي ٍ آرهاتَر ضزایظ هزتَط تِ پایاییّا اجشای آًْا تایذ  تتي ٍ فَالد در سیستندٍام تزای تأهیي   9-5-5-4-1

 الٌاع ًوایٌذ. 8-ج-9ضَاتظ پیَست 

  هاندگاری  9-5-5-5

اًذ، تزای تأهیي    ّا ػٌَاى ضذُ ًاهِ وِ تِ صَرت حذالل ، تا رػایت ضَاتظ آییيّا در حذ هتؼارف گاری سیستنهاًذ  9-5-5-5-1

تَاى الشاهات دیگزی ػالٍُ تز  ضَد. درصَرت ًیاس تِ هاًذگاری تیطتز ّوَارُ هی تزداری ٍ پایایی وافی تلمی هی لاتلیت تْزُایوٌی، 

 ًاهِ ّوَارُ تایذ همذم تز سایز الشاهات در ًظز گزفتِ ضَد. آییي ظّا در عزاحی هٌظَر داضت. ضَات ایي حذالل

 یکپارچگی یا انسجام  9-5-5-6

جشئیات آرهاتَرگذاری ٍ اتصاالت تیي اجشای سیستن تایذ تِ ًحَی تٌظین ضًَذ وِ ولیِ اجشا تِ یىذیگز تغَر هؤثز   9-5-5-6-1

ّا،  ضذُ در سیز، تِ ػٌَاى حذالل دٍختِ ضذُ ٍ یىپارچگی ولی سیستن تأهیي گزدد. تزای ایي هٌظَر رػایت ضَاتظ تٌذّای ػٌَاى 

 الشاهی است.
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 4-8-7-88-9تٌذ  :ای ّای یىغزفِ تا سیستن تیزچِ دال در -الف

                                               

     

                                                                              7-3-7-82-9ٍ  6-3-7-82-9: تٌذّای ّای دٍعزفِ در دال -ب

                                                      6-8-8-82-9: تٌذ ای ّای دٍعزفِ تا سیستن تیزچِ در دال -پ
 

                                                                        6-6-88-9: تٌذ ضذُ  در تیزّای درجا ریختِ -ت
 

                                                              8-8-5-87-9: تٌذ ساختِ در اتصاالت لغؼات پیص -ث
 

 آتش  تزاتز در هقاوهت  9-5-5-7

ٍ پیَست  همزرات هلی ، هغاتك الشاهات هثحث سَمآتصتز ّا تایذ ضَاتظ حفاظت در تزا اجشای سیستن در عزاحی  9-5-5-7-1

 ، رػایت ضَد.2ج-9

در  ضخاهت تیطتزی را تزای پَضص تتٌی رٍی هیلگزدّا  ًوَدىهمزرات هلی هٌظَر  در هَاردی وِ هثحث سَم  9-5-5-7-2

 تایذ رػایت گزدد.دارد ایي پَضص  ، الشاهی هیهمایسِ تا ضَاتظ فصل چْارم

 

 خاص ای ساسه های سیستن طزاحی الشاهات   9-5-6

 ای لزسه هقاوم های سیستن  9-5-6-1

 هثحث ضطن همزرات هلی اًتخاب ضًَذ. ظتایذ عثك ضَات ای ّای هماٍم لزسُ سیستن   9-5-6-1-1

، ػالٍُ تز ضَاتظ هزتَعِ در 22-9پذیزی هتَسظ یا سیاد تایذ ضَاتظ فصل  ای تا ضىل ّای هماٍم لزسُ در سیستن  9-5-6-1-2

 همذم است. 22-9تغِ ضَاتظ فصل اسایز فصَل، رػایت ضًَذ. در ایي ر

 ضًَذ تایذ الشاهات سیز را تزآٍرد ًوایٌذ: ای هحسَب ًوی ای وِ جشئی اس سیستن هماٍم لزسُ اػضای ساسُ  9-5-6-1-3

 هٌظَر ضذُ ٍ در عزاحی رػایت ضَد. 22-9عثك ضَاتظ فصل  ای لزسُ هماٍم سیستن پاسخاثزات ایي اػضا در  -الف

 رػایت گزدد ٍ اثزات خسارات احتوالی ایي اػضا ًیش تزرسی ضَد. 22-9در عزاحی ایي اػضا تایذ ضَاتظ هزتَط در فصل  -ب

هٌظَر ضذُ ٍ در عزاحی رػایت  22-9ای عثك ضَاتظ فصل  ای در پاسخ سیستن هماٍم لزسُ اثزات اػضای غیزساسُ  9-5-6-1-4

 گزدد. اثزات خسارات احتوالی تِ ایي اػضا ًیش تایذ تزرسی ضَد.

 ساختهپیش های سیستن   9-5-6-2
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ساسهاى  388 ًطزیِ ضوارُ َعآًْا ّوزاُ تا جشئیات هزتَعِ هَضساختِ ٍ اتصاالت  الشاهات عزاحی اػضای پیص  9-5-6-2-1

جشئیات است وِ در صَرت  یتؼضتِ  آًچِ در ایي تخص آٍردُ ضذُ ضَاتظ هزتَط تزًاهِ ٍ تَدجِ است وِ تایذ رػایت ضًَذ.

 ای تایذ رػایت ضًَذ. ّای ساسُ ساختِ در سیستن استفادُ اس لغؼات پیص

ّای ایجاد ضذُ در اتصاالت ٍ در  ضَد ًیزٍّا ٍ تغییزضىل  ساختِ استفادُ هی ّایی وِ اس لغؼات پیص در سیستن  9-5-6-2-2

 ّا هٌظَر ضًَذ. هجاٍرت آًْا در لغؼات تایذ در عزاحی سیستن

ضًَذ، ضَاتظ ّا ٍ یا دیَارّا هٌتمل  ساختِ وف تیي لغؼات پیصای تایذ  ّای داخل صفحٍِّایی وِ ًیز در سیستن  9-5-6-2-3

 سیز تایذ رػایت ضًَذ:

 پیَستِ تَدُ ٍ در عزاحی هٌظَر ضًَذ.ای تایذ ّن در لغؼات ٍ ّن در اتصاالت تیي آًْا  هسیزّای تارّای داخل صفحِ -الف

تا یا تذٍى ّای فَالدی،  آرهاتَرّا ٍ یا پزٍفیل تِ ٍسیلٌِذ، تایذ هسیز تار ّستی وططدر هَاردی وِ ًیزٍّای اًتمالی  -ب

 واری تأهیي ضَد. ٍصلِ

ّای تحلیل ضٌاختِ ضذُ ٍ یا تا اًجام  ساختِ تایذ تا استفادُ اس رٍش تَسیغ ًیزٍّای ػوَد تز صفحِ در لغؼات پیص -پ

 گزدد. يییؼّایی ت آسهایص

 هزکة های سیستن   9-5-6-3

 تتنی هزکة های سیستن  9-5-6-3-1

زاحی ضًَذ وِ ای ع یذ تِ گًَِاػضا تا .عزاحی ضًَذ گذاریتار زای ّوِ هزاحل تحزاًیت تایذ ی هزوةولیِ اػضا  9-5-6-3-1-1

 ضَد، تحول ًوایٌذ.  آًْا ٍارد هیتواهی تارّایی را وِ لثل اس تَسؼِ واهل هماٍهت عزاحی 

خَردگی ٍ ًیش تزای جلَگیزی اس  در ّز یه اس لغؼات تایذ هیلگزدّای وافی تزای جلَگیزی اس گستزش تزن  9-5-6-3-1-2

 د.ضَتیٌی  لغشش دٍ لغؼِ تز رٍی یىذیگز پیص

 فوالدی-تتنی هزکة های سیستن  9-5-6-3-2

 فَالدی تِ هثحث دّن همزرات هلی ساختواى هزاجؼِ ضَد.-ّای هزوة تتٌی تزای ضَاتظ عزاحی سیستن  9-5-6-3-2-1
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 هاتحلیل سیستن  9-6

 گستره  9-6-1

ّای ّا تایذ رػایت ضًَذ. ایي اغَل ضاهل رٍشوِ در تحلیل ساسُ است ضَاتظ ایي فػل هزتَط تِ اغَل ولی  9-6-1-1

 ضًَذ.ای، ٍ هحاسثِ اثزات تارگذاری هیّای ساسُسیستن ساسی اػضاء ٍ هذل ،هختلف تحلیل

 

 کلیات  9-6-2

  تحلیل هایروش  9-6-2-1

 :سیزاًذ )الف( تا )ث(  ضاهل تٌذّایًاهِ ّای هداس تحلیل در ایي آییيرٍش  9-6-2-1-1

 5-6-9 تحلیل هزتثِ اٍل هغاتك تٌذ – الف

 6-6-9 دٍم هغاتك تٌذهزتثِ  تحلیل االستیه – ب

 7-6-9 هزتثِ دٍم هغاتك تٌذ االستیهغیزتحلیل  – ج

 8-6-9 اخشاء هحذٍد هغاتك تٌذ تِ رٍش تحلیل -ت

ّای هتؼارف چٌذ لاب تحت اثز تارّای لائن، ٍ هوتذ )پیَستِ( ّای یه عزفِ دال ّای تمزیثی تزای تیزّا ٍتحلیل – ث

 9-6-9 هغاتك تٌذتحت اثز تارّای لائن ٍ افمی عثمِ 

 سیزاًذ:« ث»تا « الف»ّای خاظ هداس دیگز ضاهل تٌذّای رٍش  9-6-2-1-2

 ّای دٍ عزفِ تزای تارّای ثملی:در دال – الف

  9-10-9تٌذرٍش عزاحی هستمین هغاتك  (1)

  10-10-9 رٍش عزاحی لاب هؼادل هغاتك تٌذ (2)

 11-10-9رٍش ضزائة لٌگز هغاتك تٌذ  (3)

 12-10-9 هغاتك تٌذ)خغَط گسیختگی( رٍش لَالّای خویزی   (4)

 8-13-9تؼییي اثزات تارّای خارج اس غفحِ هغاتك تٌذ ی زاتدیَارّای الغز در  – ب

  4-14-9 تزای تؼییي اثزات تارّای داخل غفحِ هغاتك تٌذ ّادیافزاگندر  – ج

 آئیي ًاهِ 3-ج -9 پیَستهغاتك  (ساى خزپاخزپایی )ًاحیِ اس ساسُ رٍش یه ػضَ یا یه در  – ت
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 4-5-6-9اثزات ًاضی اس الغزی در اػضای تحت فطار ٍ خوص هغاتك تٌذ  -ث

 الغری اثرات  9-6-2-2

 اثزات غزفٌظز ًوَد.  ایي تَاى اس ضَد. در هَارد سیز هی هغاتك ضَاتظ ایي فػل در ًظز گزفتِ هی اثزات الغزی  9-6-2-2-1

 :ًطذُ هْار  یّادر ستَى – الف

  (9-6-1)                                                                                                   

 
    

 :هْار ضذُّای در ستَى – ب

(9-6-2)                                                                   

 
    {     (

  

  
)    } 

 ًسثت   (2-6-9فَق )در راتغِ 
  

  
تزای ستًَْایی وِ دارای  هٌفی ٍ در یه خْت اًذ،وِ دارای یه اًحٌا  ستَى ّایی تزای 

 تاضذ.هثثت هیاًحٌا در دٍ خْت اًذ، 

حذالل در ایي هَارد اخاسُ دادُ هی ضَد، چٌاًچِ خوغ سختی ولیِ اػضایی وِ اس حزوت خاًثی عثمِ خلَگیزی هی وٌٌذ، 

 آى اهتذاد تاضذ، ستًَْا را هْار ضذُ در ًظز گزفت.در  ی عثمِّاتزاتز سختی ول ستَى 12

 هحاسثِ ًوَد.سیز )ج(  تاّای )الف( تَاى اس یىی اس رٍش، را هیrضؼاع صیزاسیَى   9-6-2-2-2

  – الف

 (9-6-3)                                                                                                 √
  

  
 

 .اهتذادتؼذ همغغ ستَى در آى  30/0تزاتز تا  اهتذادّای تا همغغ هستغیل در ّز در ستَى – ب

 لغز همغغ ستَى 25/0تزاتز تا  ،ّای تا همغغ دایزُدر ستَى – ج

 هزتثِ اٍل تحلیلًاضی اس ّای هتٌاظز لٌگزتزاتز  4/1  ًثایذ اسهزتثِ دٍم  تحلیل هحاسثاتی تز اساسلٌگزّای   9-6-2-2-3

 تداٍس وٌٌذ.

 

 سازیهذل   9-6-3

 کلیات  9-6-3-1

ای، ٍ ای، اػضای غفحِای هزوة اس اػضای هیلِّای سادُ ضذُتَاى آًْا را تِ هذلّا هیساسُتحلیل  تزای  9-6-3-1-1

 تثذیل وزد.سیز  «ج»تا   «الف»هغاتك تٌذّای اػضای سِ تؼذی 
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 : ایهیله اعضای – الف

تؼذ اخیز اختالف چٌذاًی تؼذ دیگز تشرگتز تاضذ ٍ دٍ  ای اس دٍّا یىی اس اتؼاد تغَر لاتل هالحظِاػضائی ّستٌذ وِ در آى

تایذ حذالل دٍ تزاتز ارتفاع ػضَ تاضذ.  تا ّن ًذاضتِ تاضٌذ. در ایي اػضاء فاغلِ تیي دٍ همغغ تا لٌگزّای خوطی غفز

 تاضٌذ.ای هیّا اس خولِ اػضاء هیلِّا، هْارتٌذّا، ٍ لَستیزّا، ستَى

 : ایغفحه اعضاء – ب

-ّا، دیافزاگنای وَچىتز اس دٍ تؼذ دیگز تاضذ. دال)ضخاهت( تغَر لاتل هالحظِ ّا یىی اس اتؼاداػضایی ّستٌذ وِ در آى

 تاضٌذ.ای هیّا اس خولِ اػضاء غفحِّای غیزضخین، ٍ پَستِضالَدُّا، ّا، تیز تیغِ

 :تعذی سه اعضاء – ج

ّای ضخین، ضالَدُای تا دٍ تؼذ دیگز ًذاضتِ تاضذ. اػضایی ّستٌذ وِ در آًْا ّیچیه اس اتؼاد اختالف لاتل هالحظِ 

 تاضٌذ.تتي حدین اس خولِ اػضاء سِ تؼذی هیتا ّای ضخین ٍ اػضاء پَستِ

ٍ در  ضًَذ تؼییي هٌسدن ٍ هٌغمی فزضیات تز هثتٌی تایذ ایساسُ ّایسیستنّای هذل در اػضا ًسثی سختی 9-6-3-1-2

 . دگزد هٌظَر ،ػضَ پیچطی ٍ خوطی ّایسختی ،ػضَ عَل در خَردگی تزن آًْا اثزات

 ّا، هٌظَر ضَد.دسته ّا ٍّا، هاًٌذ هاّیچِدر هذل تحلیلی تایذ تغییزات در همغغ تیزّا ٍ ستَى  9-6-3-1-3

 هادهانه  9-6-3-2

 ضًَذ:عَل دّاًِ هَثز در اػضاء هختلف ساسُ تز اساس ضَاتظ سیز تؼییي هی  9-6-3-2-1

ّا، یا گاُّای خَد یىپارچِ ًثاضذ تایذ هؼادل فاغلِ هحَر تا هحَر تىیِ گاُعَل دّاًِ هَثز تزای ػضَی وِ تا تىیِ – الف

 دّاًِ تِ اضافِ ارتفاع ػضَ، ّز وذام وَچىتز است در ًظز گزفتِ ضَد.عَل آساد 

ّا در ًظز گاُّای خَد یىپارچِ است تایذ هؼادل فاغلِ هحَر تا هحَر تىیِگاُعَل هَثز تزای ػضَی وِ تا تىیِ – ب

ی اس ػضَ را وِ اضافِ تز ارتفاع گاُ آًْا تیطتز اس دٍ تزاتز ارتفاع هَثز آًْا است، عَلگزفتِ ضَد. در اػضایی وِ عَل تىیِ

 وزد. تَاى غلة فزؼگاُ است هیهَثز رٍی تىیِ

 عَل هَثز تزای اػضاء عزُ تا گیزداری واهل تزاتز تا عَل آساد آًْاست. – ج

ّای خَد گاُّای آساد ووتز یا هساٍی سِ هتز را وِ تا تىیِای تا دّاًِّای تیزچٍِ سیستنتَپز ّای یه عزفِ دال – ت

تذٍى هٌظَر ًوَدى ػزؼ  ،ّای سادُگاُّای یىسزُ رٍی تىیِتَاى تػَرت دالضًَذ، هیهی ساختِتػَرت یىپارچِ 

 ّای آًْا در ًظز گزفت.گاُ، ٍ تا عَل آساد دّاًِتىیِ

 T ریت یهنذس هطخػات  9-6-3-3
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تزاتز تا ػزؼ خاى تایذ    تاضٌذ، ػزؼ هَثز تال ضىل وِ دارای دال یىپارچِ ٍ یا هزوة هی Tدر تیزّای   9-6-3-3-1

   ضخاهت دال ٍ  h. در ایي خذٍل در ًظز گزفتِ ضَد 1-6-9تؼالٍُ لسوتی اس تال در ّز عزف تیز هغاتك خذٍل    تیز 

 تاضذ.هیآى فاغلِ آساد تیي خاى تیز هَرد ًظز ٍ خاى تیز هداٍر 

 ضىل Tهحذٍدیت اتؼاد تزای ػزؼ هَثز تال اس تز خاى تیز   1-6-9خذٍل 

 تیز ػزؼ هَثز تال، اس تز خاى ٍضؼیت

 ووتزیي اس خاى عزفدٍ تال در 

   

   ⁄  

   ⁄  

 ووتزیي اس خاى عزفیه تال در 

   

   ⁄  

    ⁄  

 

حذالل ضخاهت تال  ،ضَدضىل هٌفزد وِ اس تال تیز تزای تاهیي سغح فطاری اضافی استفادُ هی Tدر تیزّای   9-6-3-3-2

 َد.ًظز گزفتِ ضر د چْار تزاتز ػزؼ خاىتزاتز تا  ،حذاوثز ػزؼ تال اس تز خاىًػف ػزؼ خاى ٍ تزاتز تا تایذ 

 

 زنذه تارهای چیذهاى نحوه -9-6-4

-تَاى فزؼ ًوَد وِ تارّای سًذُ فمظ تِ عثمِ هَرد ًظز ٍارد هیّا تزای تارّای ثملی، هیّا یا تامدر عزاحی وف  9-6-4-1

 ضَد.

 تَاى اس دٍ فزؼ )الف( ٍ )ب( استفادُ ًوَد.ّای یه عزفِ هیتیزّا ٍ دالعزاحی در   9-6-4-2

ّای در ًشدیه ٍسظ دّاًِ، تایذ تار سًذُ را تز رٍی دّاًِ هَرد ًظز ٍ دّاًِ هثثتخوطی تزای تؼییي حذاوثز لٌگز  – الف

 هداٍر تغَر یه در هیاى لزار داد.

 ّای هداٍر آى لزار داد.تایذ تار سًذُ را تزرٍی دّاًِ هَرد ًظز ٍ دّاًِ ّا،گاُتزای تؼییي حذاوثز لٌگز هٌفی در تىیِ – ب

لٌگزّای خوطی تایذ تز اساس ضَاتظ سیز تؼییي ضَد. در ولیِ هَارد همادیز ایي لٌگزّا ّای دٍ عزفِ، در دال  9-6-4-3

 ، ووتز تاضذ.است ّای دال تارّای سًذُ، لزار دادُ ضذًُثایذ اس  لٌگزّا در ضزایغی وِ تز رٍی توام چطوِ

 ضَد. تؼییيي چیذهاى تایذ تا تَخِ تِ ایلٌگزّا در غَرت هطخع تَدى چیذهاى تار سًذُ،   9-6-4-3-1

ای است وِ تگًَِوِ چیذهاى تار سًذُ هزدُ ووتز تَدُ ٍ یا در هَاردی ردرغذ تا 75 استار سًذُ وِ هَاردیدر   9-6-4-3-2

تذست ّا تز رٍی توام چطوِتَاى تا لزار دادى تار سًذُ همادیز لٌگزّا را هیًوایذ، هیاثز ّای دال ّن سهاى تز رٍی ولیِ چطوِ

 آٍرد.
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ش نوي
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ستناد)
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تٌذّای  كعثتَاى هیلٌگزّا را ، تاضذویتاهیي ً 2-3-4-6-9یا  1-3-4-6-9تٌذّای  ضزایظهَاردی وِ در   9-6-4-3-3

 سیز تذست آٍرد:)الف( ٍ )ب( 

ٍ درغذ تار سًذُ تز رٍی چطوِ هَرد ًظز  75تَاى تا لزار دادى را هیحذاوثز لٌگز هثثت در ًشدیه ٍسظ چطوِ  – الف

 ّای هداٍر آى تػَرت یه در هیاى تذست آٍرد. چطوِ

ّای هداٍر آى تذست درغذ تار سًذُ تز رٍی چطوِ 75تَاى تا لزار دادى را هیگاُ تىیِّز حذاوثز لٌگز هٌفی در  -ب

 آٍرد. 

 

 اول هرتثه لیتحل  9-6-5

 کلیات  9-6-5-1

ی اػضایدر  گزدًذ.هی تؼییي 4-5-6-9هغاتك تٌذ تِ رٍش تطذیذ لٌگزّا اثزات الغزی در تحلیل هزتثِ اٍل،   9-6-5-1-1

 .اس اثزات الغزی غزفٌظز ًوَدهی تَاى هی ضًَذ،  5-4-5-6-9وِ هطوَل ضَاتظ تٌذ 

 گیزد.غَرت هی 5-5-6-9هداس است ٍ تز عثك ضَاتظ تٌذ تاس پخص لٌگزّا در تحلیل هزتثِ اٍل،   9-6-5-1-2

 

 ایهای سازها و سیستنعضسازی اهذل  9-6-5-2

تِ ًسثت سختی  ،فَلاًی ٍ تحتاًی عثمِ یا تام یّاتیي ستَىّا تا تَسیغ آىتایذ  یا تام ّز عثمِلٌگزّای   9-6-5-2-1

 ذ.ًضَ تَسیغآًْا  تمیذظ یضزاًیش  ّا ًٍسثی ستَى

ّای تایذ در اًتمال لٌگز تِ ستَىّا را تامّا ٍ در وف ّاّای پیَستِ، اثزات چیذهاى تارّا ٍیا سیستندر لاب  9-6-5-2-2

 .ٍ ًیش اثز خارج اس هحَریت ًاضی اس سایز ػَاهل را هٌظَر ًوَدداخلی ٍ خارخی 

 :ٍ یا ّز دٍی آًْا هداس استسیز ّای )الف( ٍ )ب( رٍشاستفادُ اس ّز یه اس  ،سادُ وزدى تحلیل تِ هٌظَر  9-6-5-2-3

 ت 1-2-3-6-9 استفادُ اس ضَاتظ تٌذ – الف

 را غلة فزؼ ًوَد. چطوِ اتػالتَاى ّا ٍ یا ساخت ٍ ساسّای پیَستِ، هیدر لاب – ب

 

 اعضهطخػات هقطع ا  9-6-5-3

 ترای تارهای ضریة دار   9-6-5-3-1
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 2-6-9یا  )الف( ٍ 2-6-9تز اساس خذاٍل تایذ هواى ایٌزسی ٍ سغح همغغ اػضا هطخػات همغغ ضاهل   9-6-5-3-1-1

دائوی، هواى . در غَرت ٍخَد تارّای خاًثی تذست آٍردتزی دلیك ّایاس تحلیلّا را تتَاى آىهگز آًىِ  هحاسثِ ضًَذ،)ب( 

تزاتز تا ًسثت تزش دائوی در ول عثمِ تِ حذاوثز     ( تمسین ًوَد.      )ضزیة ّا ٍ دیَارّا را تایذ تز ایٌزسی ستَى

ضىل تا هٌظَر وزدى ػزؼ هَثز تال هحاسثِ  Tایٌزسی ًاخالع تیزّای هواى  تاضذ.ول عثمِ در ّواى تزویة تار هی تزش

 ایٌزسی ًاخالع همغغ هستغیلی خاى هٌظَر ًوَد.؛ ٍ یا دٍ تزاتز هواى ضَد هی

 هواى ایٌزسی ٍ سغح همغغ هداس اػضاء در تحلیل االستیه تزای تارّای ضزیة دار -(الف) 2-6-9خذٍل 

 سغح همغغ هواى ایٌزسی ػضَ ٍ ضزایظ آى

 0.7Ig ّاستَى     

1.0Ag 
 دیَارّا

 0.7Ig تزن ًخَردُ

 0.35Ig تزن خَردُ

 0.35Ig تیزّا

 0.25Ig ّای لارچیٍ دالّای تخت دال

 

 تزای تارّای ضزیة دار تحلیل االستیهدر  تزای اػضاهواى ایٌزسی تز همادیز دلیك -(ب) 2-6-9خذٍل 

 ػضَ
 هواى ایٌزسیز دیهما

 حذاوثز I حذالل

        0.35Ig ّا ٍ دیَارّاستَى
   

  
    

  

   
    

  
  

  0.875Ig 

ّای دالتیزّا، 

ّای ٍ دالتخت 

 لارچی
0.25Ig                   

  

 
    0.5Ig 

 در تحزاًی هٌفی ٍ هثثت خوطی لٌگزّای تا هماعغ در را آى هتَسظ همذار I تزای تَاىهی هوتذ خوطی اػضای در – تثػزُ

-هی تذست را I همذار حذالل وِ تزویثی یا ٍ ًظز هَرد تار تزویة تِ هتؼلك همادیز تایذ    ٍ    تزای ّوچٌیي. گزفت ًظز

 .ًوَد هٌظَر دّذ

 یادر ًظز گزفت       ا را تزاتز ػضتَاى هواى ایٌزسی ولیِ اهی دار ضزیة در تحلیل تزای تارّای خاًثی  9-6-5-3-1-2

اثزات واّص هواى ایٌزسی تحت تارّای خاًثی را هٌظَر تزی وِ دلیك ّایرا تا استفادُ اس رٍش ػضاهواى ایٌزسی اتَاى هی

 هحاسثِ ًوَد. ،ًوایذهی

هواى ایٌزسی  ضًَذ،خاًثی سلشلِ هٌظَر هی تزخشیی اس سیستن تاروِ ّای دٍ عزفِ تذٍى تیز در تحلیل دال  9-6-5-3-1-3

I تذست آٍرد اضتِ تاضٌذ،د لاتل لثَلیهغاتمت  ّاّا ٍ تحلیلتزای دالْا را تایذ تز اساس هذلی وِ تا ًتایح آسهایص .I  تزای

 .هحاسثِ ضًَذ 2-1-3-5-6-9ٍ  1-1-3-5-6-9تایذ تز اساس تٌذّای  ػضاسایز ا

 

 یتردار تهره  یتارها یترا   9-6-5-3-2
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 ضًَذ. رػایت 19ضَاتظ فػل تحت اثز تارّای لائن تایذ ػضا دراس هذت ا ٍ آًی خیشّایتزای هحاسثِ   9-6-5-3-2-1

 تٌذهمادیز  تزاتز  4/1تَاى هواى ایٌزسی اػضاء را هیًاضی اس تارّای خاًثی  آًیتزای هحاسثِ تغییز هىاى   9-6-5-3-2-2

تزی تذست آٍرد هطزٍط تز آى وِ همادیز دلیكّای تَاى هواى ایٌزسی را اس تحلیلدر ًظز گزفت. ّوچٌیي هی 9-6-5-3-1

 تداٍس ًٌوایذ.   س آى ا

 

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

  کلیات 9-6-5-4-1

خوطی در آى  رٍش تطذیذ لٌگزّایفطار ٍ خوص را هی تَاى تا استفادُ اس تحت اثزات الغزی در اػضای   9-6-5-4-1-1

 -یا ًطذُ هْار ضذُ غَرتتِ  2-1-4-5-6-9عثك ضَاتظ تٌذ  ّا ٍ عثمات در ساسُّا  در ایي رٍش ستَىّا تؼییي ًوَد. 

تىار تزدُ هی  4-4-5-6-9ٍ  3-4-5-6-9تٌذّای تز اساس  آًْارٍش تطذیذ لٌگزّا در ّز یه اس  ٍ ذًگزٍُ تٌذی هی ضَ

 . ضَد

در ًظز گزفت، هْارضذُ هی تَاى ّا ٍ عثمات ساسُ را ستَى ،تاضذتزلزار یىی اس دٍ ضزط سیز هَاردی وِ در   9-6-5-4-1-2

 ٍ یا عثمات هْار ًطذُ تلمی هی ضًَذ.در غیز ایٌػَرت ایي ستًَْا 

ّا در تحلیل هزتثِ درغذ لٌگزّای اًتْایی ستَى 5ّا در اثز تحلیل هزتثِ دٍم اس افشایص لٌگزّای اًتْایی ستَى – الف

 اٍل تیطتز ًثاضذ.

 تیطتز ًثاضذ. 05/0اس  ،1-2-4-5-6-9هغاتك تا تؼزیف تٌذ  ،Q پایذاری ضاخع – ب

 

 پایذاری هطخػات   9-6-5-4-2

  پایذاری ضاخع  9-6-5-4-2-1

 :گزددهحاسثِ هی سیز راتغِ اس Qعثمِ  ضاخع پایذاری

  (9-6-4)                                                                                            
∑    

     
 

تغییز هىاى خاًثی ًسثی دٍ     در ول عثمِ، ٍ ّاهدوَع تزش    هدوَع تارّای لائن در ول عثمِ،     ∑درراتغِ فَق 

فاغلِ هزوش تا هزوش ًاحیِ اتػال تیز تِ ستَى در  تزاتز تاعَل ستَى است وِ     تاضذ.هی    ّا در عثمِ در اثز اًتْای ستَى

 .ضَد هٌظَر هیدٍ اًتْا 

 ی ستوىتار تحرانی کوانط  9-6-5-4-2-2
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 :گزددهحاسثِ هی سیز اس راتغِ      تار تحزاًی وواًطی ستَى 

   (9-6-5)                                                                                        
         

      
 

 :راتغِایي در 

 6-3-9 تٌذ هذٍل االستیسیتِ تتي، هغاتك:       

  3-2-4-5-6-9تٌذ  هغاتكستَى، هَثز  خوطی غلثیت:            

 4-2-4-5-6-9تٌذ  هغاتك ،ضزیة عَل هَثز ستَى:    

 

 اس رٍاتظ سیز تؼییي ضَد: تا استفادُ اس یىی           9-6-5-4-2-3

(9-6-6)                                                                                     
       

      
 

(9-6-7)                                                                           
               

      
 

(9-6-8)                                                                                     
   

      
 

هواى  ٍ تاردر ّواى تزویة  هحَریتار هحَری دائوی ستَى تِ حذاوثز تار حذاوثز  ًسثتتزاتز تا       در رٍاتظ فَق 

 ذ.تاضّا ٍ دیَارّا هی)ب( تزای ستَى 2-6-9خذٍل  اتز تا همذار تؼییي ضذُ استز (8-6-9)در راتغِ  I ایٌزسی

 تذست آٍرد. 1-6-9ضىل  ًوَگزام تَاى اس، را هیkهَثز  عَل ضزیة  9-6-5-4-2-4

 در ایي ًوَگزام

A  : ًسثتlc /       ∑  ِستًَْا تl /       ∑  تیزّا دراًتْایA 

B:  ًسثتlc /       ∑  ِستًَْا تl /       ∑  تیزّا دراًتْایB 

l.عَل تیز وِ اس هزوش تِ هزوش ًاحیِ تیز تِ ستَى اًذاسُ گیزی هی ضَد : 
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 kضزیة عَل هَثز،  -1-6-9 ضىل

     
 طذًُهْار ّای لاب -ب                                      هْارضذُ        ّای لاب -الف

 ی ههار ضذههاقاب  - روش تطذیذ لنگرها 9-6-5-4-3

اثزات هٌظَر وزدى تزای وِ اس تحلیل هزتثِ اٍل تذست آٍردُ ضذُ اًذ تایذ ّا ٍ دیَارّا ىّای ستَلٌگز  9-6-5-4-3-1

 ٍ در عزاحی تىار تزدُ ضًَذ.  تطذیذ ضذُ سیزّا هغاتك راتغِ آىاًحٌاء 

    (9-6-9)                                                                                                      

 ضزیة تطذیذ است وِ تز عثك راتغِ سیز هحاسثِ هی ضَد:   در ایي راتغِ 

   (9-6-11)                                                                                    δ  
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 :تِ یىی اس دٍ عزیك سیز تذست آٍردتایذ را  10-6-9در راتغِ    ضزیة    9-6-5-4-3-2

 ضَد:آى ٍارد ًویّای گاُدر فاغلِ تىیًِیزٍی ػزضی ّایی وِ در ستَى – الف

   (9-6-11)                                                                                              
  

  
 

 ضَد:ّای آى ٍارد هیگاُّایی وِ ًیزٍی ػزضی در فاغلِ تىیِدر ستَى – ب

 (9-6-12)                                                                                          = 1.0        

، ًسثت استاًحٌاء یه عزفِ دارای ستَى  هَاردی وِدر  ،(11-6-9)در راتغِ 
  

  
در هَاردیىِ دارای اًحٌا دٍ عزفِ هٌفی ٍ   

آًْا ّوَارُ وَچىتز اس یه هی  اًذ ٍ ًسثت لذر هغلكلٌگزّای دٍ اًتْای ستَى    ٍ   در راتغِ فَق هثثت است. است، 

 تاضذ.

تزای ّز هحَر  ضَد، هحاسثِ هی اس راتغِ سیزوِ         ًثایذ اس همذار  (11-6-9)در راتغِ    همذار    9-6-5-4-3-3

 در ّز دٍ هحَر هٌظَر ضَد.ّوشهاى  تِ عَر        ًیاسی ًیست وِ  .گزفتِ ضَددر ًظز ووتز  همغغ ستَى

(9-6-13)                                                                                        

تا لزار دادى تَاى هیٍ یا  ،هٌظَر ًوَد 0/1تَاى تزاتز را هی   تشرگتز تاضذ، همذار    اس         همذار   وِهَاردیدر 

ًسثت 
  

  
 د.وزدر راتغِ همذار آى را هحاسثِ   

 

 های ههار نطذه قاب –روش تطذیذ لنگرها   9-6-5-4-4

-هحاسثِ هی (15-6-9)ٍ  (14-6-9)دٍ اًتْای ّز ستَى اس رٍاتظ  در    ٍ       تطذیذ ضذُ لٌگزّای  9-6-5-4-4-1

 گزدد.

 (9-6-14)                                                                        +      =        

(9-6-15)                                                                         + =          

وِ  یىِاردهَگزدد. در )ب( ٍ یا )ج( هحاسثِ هی ، یىی اس ضَاتظ )الف(عثك تز    ضزیة تطذیذ لٌگزّا   9-6-5-4-4-2

 یىی اس رٍاتظ )ب( یا )ج( هحاسثِ ًوَد. تٌْا تایذ استیطتز تاضذ  5/1اس    همذار 

=     1.0                                                                  (16-6-9) - الف 
 

   
    

=                                                             (17-6-9)   -ب 
 

  
∑  

    ∑  
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 تزای توام  یوواًطتحزاًی تزاتز تا هدوَع تارّای     ∑تزاتز تا هدوَع تارّای لائن در یه عثمِ، ٍ     ∑در رٍاتظ فَق 

 ستًَْایتزای  kٍ تا هٌظَر ًوَدى  (5-6-9)تز اساس راتغِ     تاضذ. هی هماٍم در تزاتز تغییز هىاى خاًثی عثمِّای ستَى

هحاسثِ ضذُ ٍ در رٍاتظ ایي تٌذ  4-2-4-5-6-9اس تٌذ         آیذ. همذار تذست هی 3-4-4-6-6-9هْار ًطذُ اس تٌذ 

 را خایگشیي ًوَد.     تایذ      تدای  

 در تز اتػال ّاستَى ضذُلٌگزّای اًتْایی تطذیذ هدوَع تایذ تزای  هٌتْی تِ اتػال خوطی ػضایا  9-6-5-4-4-3

 .ضًَذعزاحی 

ّای دٍ اًتْای ستَى هٌظَر ضَد. تزای  گاُدر لاب ّای هْار ًطذُ اثزات الغزی تایذ در هماعغ تیي تىیِ  9-6-5-4-4-4

هتؼلك تِ لاب ّای     ٍ     همادیز 8-6-9در تٌذ     تزای هحاسثِ ایي هٌظَر هی تَاى لاب را هْار ضذُ فزؼ ًوَد ٍ 

 را تىار تزد.  4-4-5-6-9تٌذهْار ًطذُ در 

 

 خوطی هوتذ عضایتاز پخص لنگرها در ا  9-6-5-5

گیزد ٍ یا در تِ غَرت تمزیثی اًدام هی 9-6-9، تِ خش در حاالتی وِ تحلیل تز اساس تٌذ خغیّای در تحلیل 9-6-5-5-1

تَاى همادیز لٌگزّای هثثت یا هٌفی هاوشیون را تؼییي هیطًَذ، هی  2-2-2-6-9دالْای دٍ عزفِ وِ لٌگزّا تا استفادُ اس تٌذ 

 ضذُ تاضذ: تاهیيتِ ضزعی وِ ضزایظ سیز  ،تارگذاری واّص داد تزتیة تزای ّز گًَِ 

 اػضای خوطی تِ غَرت هوتذ تاضٌذ. -الف

 تاضذ.          ضَد،  همغؼی وِ لٌگز واّص دادُ هیدر  -ب

ٍ یا درغذ        ضَد، ًثایذ اس ووتزیي دٍ همذار درغذ واّص لٌگز در هماعؼی وِ لٌگز واّص دادُ هی  9-6-5-5-2

 درغذ تیطتز تاضذ. 20

استفادُ اس همادیز لٌگزّای واّص یافتِ ٍ تا رػایت یذ تا همادیز لٌگزّای تاس پخص ضذُ در عَل دّاًِ تا  9-6-5-5-3

ضاتغِ ایي تٌذ تایذ در هَرد تزش ّا ٍ ػىس  د.ضَّا هحاسثِ تارگذاری در دّاًِ تزتیةضزایظ تؼادل استاتیىی تزای ّز 

 الؼول ّای تىیِ گاّی ًیش رػایت ضَد.

 

 دوم هرتثه کیاالست لیتحل 9-6-6

 کلیات  9-6-6-1

هزتثِ دٍم، اثزات تارّای هحَری، ٍخَد ًَاحی تزن خَردُ در عَل ػضَ، ٍ عَل سهاى  تحلیل االستیهدر   9-6-6-1-1

تؼزیف ضذُ است،   2-6-6-9 تٌذهطخػات همغغ، وِ در  هٌظَر ًوَدىگیزد. ایي اثزات تا ٍارد ضذى تار تایذ هَرد تزرسی لزار 

 گزدد. هی تاهیي
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 4-4-4-5-6-9تٌذتَاى ایي اثزات را هغاتك اثزات الغزی در عَل ستَى تایذ تزرسی ضَد. تذیي هٌظَر هی  9-6-6-1-2

 هحاسثِ ًوَد.

هداس  5-5-6-9 خصاًذ تا هٌظَر ًوَدى تتاسپخص لٌگزّایی وِ اس تحلیل االستیه هزتثِ دٍم هحاسثِ ضذُ  9-6-6-1-3

 است.

 

 اعضاء هطخػات هقطع  9-6-6-2

هحاسثِ  1-3-5-6-9 وِ تز اساس تٌذاػضا اس هطخػات هماعغ  تَاى هیدر تحلیل تزای تارّای ضزیة دار،   9-6-6-2-1

 استفادُ ًوَد. ،اًذضذُ

 19-9فػل تایذ اس ضَاتظ  تزداری تْزُ ٍ تلٌذ هذت تارّای لائن  آًی ّایتغییز ضىلدر تحلیل تزای تؼییي   9-6-6-2-2

وِ تز اساس تٌذ  Iهمذار  تزاتز  4/1را تا استفادُ اس هواى ایٌزسی  آًیّای همادیز تغییز ضىل تَاى  ّوچٌیي هیاستفادُ ًوَد. 

در ًظز     در ّز حال ًثایذ  تشرگتز اس I، هحاسثِ ًوَد. همذار تذست آهذُدیگزی تز تحلیلی رٍش دلیكّز یا  ٍ 9-6-5-3-1

 .گزفتِ ضَد

 

 دوم هرتثه کیاالست ریغ لیتحل  9-6-7

 کلیات  9-6-7-1

تارگذاری،  هذت، اًحٌای اػضا ٍ خاتدایی خاًثی، هػالح رفتار غیز خغیهزتثِ دٍم  االستیهتحلیل غیزدر 9-6-7-1-1

  .هی ضَد هٌظَر ضذگی ٍ خشش، اًذروٌص تا ضالَدُ ًگْذارًذُ وغخ

تایذ تتَاًذ ًطاى دّذ تغاتك ًشدیىی تیي هماٍهت هحاسثِ ضذُ اػضا ٍ هزتثِ دٍم  االستیهغیز  تحلیل رٍش  9-6-7-1-2

 ًتایح 

 .ٍخَد داردی ًاهؼیي تتي آرهِ  اّّای خاهغ تزرٍی ساسُآسهایص

استفادُ اس در ایي ارتثاط هلحَػ ضَد. در عَل ستَى تایذ  اثزات الغزیهزتثِ دٍم االستیه در تحلیل غیز  9-6-7-1-3

 اضذ.تهداس هی 4-4-5-6-9هْار ضذُ،  ضَاتظ تٌذ هزتَط تِ رٍش تطذیذ لٌگزّا در لاتْای ضَاتظ 

 ضذُ اًذ، هداس ًیست .هزتثِ دٍم هحاسثِ  االستیهدر ساسُ ّایی وِ تا تحلیل غیز تاسپخص لٌگزّا  9-6-7-1-4

 

 اجساء هحذودته روش تحلیل   9-6-8
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تحلیل ساسُ ّا هی تَاى استفادُ ًوَد. هذل تىار گزفتِ ضذُ در ایي رٍش تایذ تا حذ اخشاء هحذٍد تزای رٍش اس   9-6-8-1

 اهىاى تزای ّذف هَرد ًظز هٌاسة تاضذ.

تا ایي رٍش اغل خوغ آثار هؼتثز ًیست ٍ تایذ تزای ّز تزویة تار تحلیل خذاگاًِ ای اًدام در تحلیل غیز خغی   9-6-8-2

 دادُ ضَد. 

 هداس ًیست. خغیاخشاء هحذٍد غیز در ساسُ ّای تحلیل ضذُ تا رٍش تاس پخص لٌگزّا   9-6-8-3

 

 کیاالست لیتحل ضذه ساده یهاروش   9-6-9

 های یک طرفه هوتذتیرها و دال  9-6-9-1

ّای یه عزفِ هوتذ، در غَرتی وِ ضزایظ )الف( تا )ث( سیز هَخَد تاضٌذ، لٌگزّای خوطی ٍ در تیزّا ٍ دال  9-6-9-1-1

 تؼییي ًوَد. 3-6-9تَاى در هماعغ هختلف تا استفادُ اس خذٍل ضوارُ ّای تزضی را هیتالش

 تیز یا دال دارای حذالل دٍ دّاًِ تاضذ. – الف

 ّز یه اس اػضا در عَل خَد دارای همغغ ثاتت تاضٌذ. – ب

  درغذ عَل دّاًِ وَچىتز تداٍس ًٌوایذ. 20تز دٍ دّاًِ هداٍر اس عَل دّاًِ تشرگ – ج

 تارّا در سز تا سز عَل تیز یا دال تمزیثاً تػَرت یىٌَاخت تَسیغ ضذُ تاضٌذ. – ت

 ضذت تار سًذُ اس سِ تزاتز ضذت تار هزدُ تیطتز ًثاضذ. – ث

 

 

 

 

 هوتذ عزفِ یه ّایدال ٍ تیزّا در ّایتزش ٍ لٌگزّا تمزیثی همادیز -3-6-9 خذٍل

 :هثثت لنگر -1

 اًتْایی ّای دّاًِ -الف

 (غیزگیزدار) سادُ تػَرت ،غیزهوتذ اًتْای تا
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 گاُ تىیِ تا یىپارچِ تػَرت ،غیزهوتذ اًتْای تا

 داخل ّای دّاًِ -ب

wu
nl
2

14
 

wu
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16
 

 لنگر هنفی  -2

 داخلی گاّی تىیِ اٍلیي خارخی ٍخِ در هٌفی لٌگز -الف 

 دّاًِ دٍ

 دّاًِ دٍ اس تیطتز

 

 

wu
nl
2

9
 

wu
nl
2

10
 

 داخلی ّای گاُ تىیِ دیگز ٍخَُ در هٌفی لٌگز -ب
wu

nl
2

11
 

 لنگر هنفی در هوارد خاظ  -3

 ّای دّاًِ تا دالْای خارخی ّا گاُ تىیِ ٍخَُ در هٌفی لٌگز -الف

 تِ ستًَْا سختی هدوَع ًسثت آًْا در وِ تیزّایی ٍ هتز 3 حذاوثز

 .تاضذ 8 اس تیطتز دّاًِ اًتْای ّز در تیزّا سختی هدوَع

 

 

wu
nl
2

12
 

 اػضایی تزای خارخی ّای گاُ تىیِ تواهی داخلی ٍخِ در هٌفی لٌگز -ب

 :تاضٌذ ضذُ ساختِ یىپارچِ تػَرت خَد ّای گاُ تىیِ تا وِ

 تاضذ لثِ تیز یه ،گاُ تىیِ وِ هَاردیدر

 تاضذ ستَى گاُ، تىیِ وِ دیراهَ در
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 ترش در تیرهای هوتذ -4

 داخلی گاُ تىیِ اٍلیي ٍخِ در اًتْایی اػضای در تزش -الف 

1.15 w
2u
nl 

 ّا گاُ تىیِ سایز ٍخَُ در تزش -ب
wu

nl

2
 

 

 تاضذ. هداس ًوی 3-6-9در لٌگزّای خوطی هحاسثِ ضذُ تز عثك خذٍل  پخص لٌگزّا تاس  9-6-9-2

، در غَرت ٍخَد  1-9-6-9ّای تیزّا تز عثك تٌذ ُاختالف لٌگزّای خوطی هحاسثِ ضذُ در ٍخَُ تىیِ گا  9-6-9-3

 تِ ًسثت سختی آى ّا تَسیغ ضًَذ.ستَى ّای تىیِ گاّی ، تایذ تیي ستَى ّای تاالٍ پاییي عثمِ 
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 اهش مقاومتکضزاية  - ضزاية تار و تزکيثات تارگذاري  9-7

 گستزه  9-7-1

هَارز سيز ٍ ضاهل ضزاية تار ٍ تزکيثات تارگذاري زر عزاحی ٍ ًيش ضزاية کاّص هقاٍهت اذتػاظ زارز ايي فػل تِ   9-7-1-1

 است:

 ضزاية تار -الف

 تزکيثات تارگذاري -ب

 هقاٍهت کاّص ضزاية -ج

 اتيکل-9-7-2

ضَز. ايي تارّاي ٍارز تز ساسُ تز اساس هَارز هٌسرج زر هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواى ٍ ًَع کارتزي ساسُ اًتراب هی  9-7-2-1

ٍ ًيش تارّاي  ،تارّاي ًاضی اس تغييزات زرخِ حزارتتاز، سلشلِ، فطار ذاک، فطار آب، تاراى، تارّا ػوستا ضاهل تار هززُ، سًسُ، تزف، 

غالحيت هوکي است تستِ تِ ًَع ساسُ ٍ ػولکزز آى، زاراي عزاح ّستٌس. هٌْسس  ًاضی اس تغييزات حدوی تتي )افت ٍ ذشش(

 .تارّاي زيگزي را ًيش زر تارگذاري هَرز تَخِ قزار زّس

عزاح ّاي ذاظ، هٌْسس گيزز. زر حالتاًدام هیتزآٍرز اًَاع تارّا تز اساس ضَاتظ هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواى،   9-7-2-2

 . تَاًس اس استاًسارزّاي هؼتثز تيي الوللی تزاي تزآٍرز تارّاي ذاظ استفازُ ًوايسهی يتغالحزاراي 

 .ضًَسهی تؼييي زاىيا یهل هقزرات ضطن هثحث اساس تز سزتار کاّص ضزاية 9-7-2-3 

 تارگذاري تزکيثات و تار ضزاية -9-7-3

 تار ضزاية  9-7-3-1

تا زر ًظز گزفتي سايز  ٍ 1-7-9خسٍل حساقل هؼازل تاثيزات تارّاي تا ضزية هٌسرج زر  سيتا، U ،سهقاٍهت هَرز ًيا  9-7-3-1-1

 تاضس. 3-7-9 ترصالشاهات 

 تزميثات تارگذاري  1-7-9جذٍل 

 تزکيثات تارگذاري صليتار ا ي راتطهشماره

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

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

U D L L S R    

(9-7-3) or or 
r

L S R 3) 1.2 1.6 ( or or )

(1.0 or 0.5 )

r
U D L S R

L W

 


 

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

0.5( or or )
r

U D L W

L S R

  


 

(9-7-5) E 5) 1.2 1.0 1.0 0.2U D E L S     
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(9-7-6) W 6) 0.9 1.0U D W   

(7-7) E 7) 0.9 1.0U D E   

 

ي فولنزد آى اصَال تز پايِ مِ آى تزمية ر يل تزمية تارگذاري، تاري استد“ صليتار ا”هٌؾَر اس ، 1-7-9جذٍل در 

 تٌؾين ضذُ است.    هزتثظايز تارّاي ، ٍلي در مٌار تاثيز ستار

 ( تِ ضزح سيز ّستٌذ:7-7-9( تا )1-7-9مار رفتِ در رٍاتظ ) هتغيزّاي تِ

U تار تزميثي ٍ يا هقاٍهت هَرد ًياس تزاي تحول تارّاي تا ضزية ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; 

D ُيا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; تارّاي هزد ٍ 

F  تارّاي ًاضي اس ٍسى ٍ يا فطارّاي هزتثظ تا سياالت تا چگالي هطخص ٍ تا حذامثز ارتفاؿ قاتل مٌتزل، ٍ يا ;  

 لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛

T ًطست ًاهساٍي ٍ اًثساط جوـ ضذگيدرجِ حزارت، خشش، زات ياًٌذ تاثخَدمزًطي هي جوـ ضًَذُ ات; تأثيز ،  

 ؛جوـ ضذگيي در تتي جثزاى مٌٌذُ

L تارّاي سًذُ ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; 

H هصالح، ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; تارّاي ًاضي اس ٍسى يا فطار خاك، آب در خاك يا سايز 

rL ُي تام ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛; تار سًذ 

S تار تزف ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; 

Rداخلي هزتَعِ؛ ; تار تاراى ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي 

W تار تاد ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَعِ؛ ; 

E .ِتأثيزات تار ًيزٍّاي سلشلِ ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي داخلي هزتَع ; 

زر ًظز گزفتِ تِ عَر خساگاًِ کٌٌس )هثال تار تاز ٍ تار سلشلِ(، تايس سهاى اثز ًویتاثيزات يک يا چٌس تاري کِ تِ عَر ّن  9-7-3-1-2

 گززز.  ًویسهاى هٌظَر ّا تِ عَر ّنتاثيزات آىضَز؛ ٍلی 

تؼييي ضسُ  تارّاي سغح هقاٍهت تز ايي اساس تؼييي ضسُ کِ تارگذاري تاز تز هثٌاي 1-7-9زر خسٍل  ضزاية تار تاز  9-7-3-1-3

اگز ّاي تارگذاري ٍ اس خولِ زر هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواى(. تا ايي ٍخَز ّاي اذيز زر اکثز آييي ًاهِتاضس )رٍش رايح زر سال

 1.0W ٍ 0.5W(، تِ خاي 6-7-9( ٍ )4-7-9تؼييي ضسُ تاضس، السم است زر رٍاتظ ) تار تاز تز اساس تارّاي سغح تْزُ تززاري

  استفازُ ضَز. يتشرگتز ضزائةاس 

ػالٍُ تز قائن سلشلِ  ياثزات هَلفِ ًياس تِ هٌظَر ًوَزى تز اساس هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواى  زر هَارزي کِ  9-7-3-1-4

 ضَز:( تِ غَرت سيز اغالح هی7-7-9( ٍ )5-7-9تاضس، تزکيثات تارگذاري رٍاتظ )افقی آى  يّاهَلفِ اثزات

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

(9-7-9)                                                                                  (0.9 0.6 ) hU A D E   
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تزاي پٌِْ تا ذغز ًسثی ذيلی سياز، سياز، هتَسظ ٍ کن تِ  هثحث ضطنًسثت ضتاب هثٌاي عزح است کِ تز اساس  A ايي رٍاتظزر 

ّاي تا هيشاى کِ تزاي ساذتواىضزية ًاهؼيٌی ساسُ است  چٌيي ضَز. ّنهٌظَر هی 20/0، ٍ 25/0، 30/0، 35/0تزتية هؼازل 

  است.  سلشلِ ٍ يا لٌگزّا ٍ ًيزٍّاي زاذلی هزتَعِافقی  تأثيزات تار ًيزٍّاي hE؛ ٍ ضَززر ًظز گزفتِ هی 0/1ًاهؼيٌی کافی تزاتز 

 اتتزکيث هَرز ًياس تاضس، تايس زر تزآٍرز تار سلشلِ ٍهثحث ضطن هقزرات هلی  تز اساس ّز خا کِ  اثزات اضافِ هقاٍهت  9-7-3-1-5

 گذاري هٌظَر ضَز. تار

ضَاتظ هٌسرج زر هثحث ضطن  ، تايس تز اساسaFي سيل قزار زاضتِ تاضس، تارّاي ًاضی اس سيل، ساسُ زر ًاحيِاگز   9-7-3-1-6

  تؼييي ضَز. هقزرات هؼتثز تيي الوللی زيگز يا، ٍ هقزرات هلی ساذتواى

، ٍ ًاضی iDخَّي ٍ تاز رٍي يد قزار زاضتِ تاضس، تارّاي ًاضی اس يد،  سزگی ساسُ تحت تاثيز ًيزٍّاي ًاضی اس يداگز   9-7-3-1-7

تؼييي  هقزرات هؼتثز تيي الوللی زيگز يا، ٍ هٌسرج زر هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواىضَاتظ  ، تايس تز اساسiWاس تاز رٍي يد، 

 ضَز.

ّاي ايداز ضسُ تز اساس پيص تٌيسگی، تا ، تايس ضاهل تاثيزات تار زاذلی ًاضی اس ػکس الؼولUهقاٍهت هَرز ًياس   9-7-3-1-8

 . تاضس 0/1ضزية تار 

 تار تزکيثات در سنده تار ضواتط  9-7-3-2

ايي زر تزکيثات تزاهکاى پذيز است؛ تٌا هثحث ضطن هقزرات هلی ساذتواىضَاتظ کاّص سزتار سًسُ هثتٌی تز   9-7-3-2-1

  تِ کار تزز. Lي کاّص يافتِ را تِ ػٌَاى تَاى تار سًسُتارگذاري ارائِ ضسُ، هی

کاّص زاز؛ هگز زر تارگذاري  5/0تَاى تِ  ( را هی5-7-9( ٍ )4-7-9(، )3-7-9زر رٍاتظ ) Lضزية تار هزتَط تِ تار   9-7-2-2-2

تاضس. هزتغ  کيلَ ًيَتي تز هتز 5 ّا هيشاى تار سًسُ، تيص اس  ّايی کِ زر آى ّاي اسزحام ػوَهی، ٍ هحل ّا، تارگذاري هحل پارکيٌگ

  ي کاّص يافتِ ًيش هداس است.هَرز اضارُ زر کٌار تار سًسُ 5/0استفازُ اس ضزية 

 ي سيز تاضس.ي هَارز هوکي اس هدوَػِالسم است تار سًسُ ضاهل ّوِ   9-7-3-2-3

 هتوزمش؛ي تارّاي سًذُ -الف

 تارّاي ٍاتستِ تِ ٍسايل ًقليِ؛ -ب

 تارّاي جزثقيل؛ -ج

 ّاي حفؼ ٍسايل ًقليِ؛ّا، ًزدُ حفاػ، ٍ سيستنتارّاي ٍارد تز ًزدُ -ت

 اثزات ضزتِ؛ -ث

 تاثيزات ارتقاش. -ج

 زر تزکيثات تار ّاي ذَزکزًطیضَاتظ تار  9-7-3-3

تتَاًس تِ عَر هرالف تز ػولکزز ٍ ايوٌی  Tتغييز حدن ٍ ًطست ًاهساٍي زر تارس هزتثظ تا اگز ًيزٍّاي ًاضی اس تقيّ  9-7-3-3-1

تايس تز اساس هَارز سيز تؼييي  Tضزية تاراي زر تزکية تا سايز تارّا زر ًظز گزفتِ ضَز. ساسُ اثز تگذارز، السم است ايي تاثيزات ساسُ

سهاى تا سايز تارّاي اػوالی تِ عَر ّن Tاحتوال ايي کِ حساکثز تاثيز؛ هيشاى Tتارضَز: زر ًظز گزفتي ػسم قغؼيت هزتثظ تا تشرگی 

تز کن 0/1ًثايس اس  Tزر ّز حال ضزية تارتز ضَز. چِ فزؼ ضسُ، تشرگ اس آى Tػَاقة ًاهٌاسة هحتول ايي کِ اثز زّس؛ ٍ ًيشرخ 

 .هٌظَر ضَز
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 زر تزکيثات تار سيال ٍ ذاک فطار ضَاتظ تارّاي هزتثظ تا  9-7-3-4

ي هَارز سيز ٍارز تز اساس ّوِ 1-7-9، السم است ايي تار زر تزکيثات تارگذاري خسٍل Fزر غَرت حضَر تار سيال،  9-7-3-4-1

 .ضَز

( 1-7-9ي )در راتغِ 4/1ضزية تار اضافِ ضَد، السم است تا  Dتِ تٌْايي فول مزدُ ٍ يا تِ تاثيزات  Fگزا -الف

 ٍارد گزدد. 

 ( ٍارد ضَد.5-7-9( تا )2-7-9در رٍاتظ ) 2/1اضافِ گزدد، السم است تا ضزية تار  اصليتِ تار  Fاگز -ب

( ٍارد 7-7-9ي )در راتغِ 9/0را من مٌذ، السم است تا ضزية تار  اصليدائوي تَدُ ٍ تاثيز تار  Fاگز تاثيز تار -ج

 گزدد. 

( ٍارز 7-7-9( تا )1-7-9ًثايس زر رٍاتظ ) Fرا کن کٌس، اغلیضَر، تاثيز تار زائوی ًثَزُ ٍلی زر غَرت ح Fاگز تاثيز تار -ت

 . ضَز

تز اساس هَارز  1-7-9رٍاتظ تزکيثات تار خسٍل کليِ ، حضَر زاضتِ تاضس، السم است زر Hاگز فطار خاًثی ذاک،  9-7-3-4-2

 :سيز ٍارز ضَز

 . ٍارد گزدد 6/1سم است تا ضزية تار اضافِ ضَد، ال اصليتِ تٌْايي فول مزدُ ٍ يا تِ اثز تار  Hاگز  -الف

 ٍارد گزدد. 9/0را من مٌذ، السم است تا ضزية تار  اصليدائوي تَدُ ٍ تاثيز تار  Hاگز تاثيز تار  -ب

 . ًثايس زر تزکيثات تار ٍارز ضَز Hرا کن کٌس،  اغلیزائوی ًثَزُ ٍلی زر غَرت حضَر، تاثيز تار  Hاگز تاثيز تار  -د

 هقاٍهت ماّص ضزاية 9-7-4

 ضَز. تؼييي هی 2-7-9تز اساس خسٍل  ،، ضزاية کاّص هقاٍهت 9-7-4-1

 

    ًظز زر عزاحی هقغغ تز اساس ٍضؼيت هَرز کاّص هقاٍهت ضزاية  2-7-9 خسٍل              

  وضعيت مورد نظز در طزاحي مقطع

 ( لٌگز، ًيزٍي هحَري، ٍ يا تزکية لٌگز ٍ ًيزٍي هحَري1

 (2-4-7-9)تٌس کٌتزل  -کطصهقاعغ الف(        

 

90/0 

  (3-4-7-9)تٌس کٌتزل  -فطارهقاعغ ب(        

 75/0 پيچتا زٍر  ياػضا -              

 65/0 پيچتسٍى زٍر ياػضا -              

 65/0-90/0 (4-4-7-9)تٌس  ي اًتقالزر ًاحيِهقاعغ ( ج       

 75/0 تزش ( 2

 75/0  ( پيچص3

 65/0 ( هقاٍهت اتکايی )لْيسگی(4

 85/0 هْاري پس کطيسُ َاحیً( 5
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 75/0 ّاّا ٍ کَرتلتزاکت( 6

 75/0 ّاي تست ٍ تٌس هسل( ًَاحی هرتلف زر 7

اي کِ تا تسلين ػٌاغز فَالزي زر  ( اخشاي اتػاالت اػضاي پيص ساذت8ِ

 ضًَس.کطص کٌتزل هی
90/0 

 60/0 ( ػٌاغز تتٌی سازُ )تسٍى فَالز(9

 45/0-75/0 ( هْار زر ػٌاغز تتٌی 10

 

اًس، زر حالتی يک هقغغ قزار گزفتِ ، ًيزٍي هحَري، ٍ يا تزکية لٌگز ٍ ًيزٍي هحَريذوطی لٌگزهقاعؼی کِ تحت  9-7-4-2

،کزًص حساکثز زر زٍرتزيي تار فطاري تتي ي گسيرتگی هقغغ ٍ ٍقتی کِّا ّن سهاى تا لحظِ کِ زر آىضًَس کٌتزل تلقی هی-کطص

cu،  رسس، کزًص ذالع کططی زر زٍرتزيي فَالز کططی هقغغ، هی 003/0تِ هزس tتاضس. 005/0تز يا هساٍي  ، تشرگ 

اًس، زر حالتی يک هقغغ قزار گزفتِ ، ًيزٍي هحَري، ٍ يا تزکية لٌگز ٍ ًيزٍي هحَريذوطی لٌگزهقاعؼی کِ تحت   9-7-4-3

کزًص ذالع  ، رسس هی 003/0زس تِ ه cuي گسيرتگی هقغغ ٍ ٍقتی کِّا ّن سهاى تا لحظِ آىکِ زر ضًَس کٌتزل تلقی هی-فطار

ضَز  ، اخاسُ زازُ هیS 420تزاي فَالز  تاضس.تز يا هساٍي تا کزًص تسلين فَالز  کَچک، t کططی زر زٍرتزيي فَالز کططی هقغغ،

  زر ًظز گزفتِ ضَز. 002/0کِ ايي حس کزًص تزاتز تا 

،  ي گسيرتگیسهاى تا لحظِّن، ، ًيزٍي هحَري، ٍ يا تزکية لٌگز ٍ ًيزٍي هحَريذوطی لٌگزهقاعغ تحت اگز زر   9-7-4-4

، قزار 005/0کٌتزل، -ٍ حس کزًص کطص ،کزًص تسلين، کٌتزل-تيي حس کزًص فطار ذالع کططی زر زٍرتزيي فَالز کططیکزًص 

ياتی ذغی  تا زرٍى  ز کِ ضزية کاّص هقاٍهتضَهیزازُ ضَز. تزاي ايي هقاعغ اخاسُ  هی هٌظَري اًتقال ًاحيِ هقغغ زرگيزز،  

400ي ی تا فَالزّاي تا تسلين زر هحسٍزُتزاي هقاعؼتيي حاالت قثلی هحاسثِ ضَز.  MPa 420 MPayf  کِ حس کزًص ،

 تَاى اس رٍاتظ سيز هحاسثِ کزز: را هی  زر ًظز گزفتِ ضَز، هقسار 002/0تَاًس تزاتز  کٌتزل هی -فطار

0.483           )تسٍى زٍرپيچ(                    (الف-9-7-8) 83.3 t  
 

0.650)تا زٍرپيچ(                                      (ب-9-7-8) 50.0 t  
 

 

ّايی کِ تا ػولکزز قاب ذوطی ٍيژُ، زيَار تزاي عزاحی زر هقاتل تزش، تزاي ساسُزر تؼييي ضزية کاّص هقاٍهت   9-7-4-5

کٌٌس، تايس ، هقاٍهت هیEاي ضسيس، زر هقاتل تاثيزات سلشلِ، اي هتَسظ پيص ساذتِ زر هٌاعق لزسُاي ٍيژُ، ٍ يا زيَار ساسُساسُ

 هَارز سيز را رػايت ًوَز: 

تزش هتٌاؽز تا تز اس ، اگز هقاٍهت تزضي اسوي فضَ منEهقاٍهت در هقاتل  خْتّز فضَ عزاحي ضذُ  در -الف

0.60ماّص هقاٍهت در تزش  ي هقاٍهت خوطي اسوي فضَ تاضذ، ضزيةتَسقِ  ضَد. در ًؾز گزفتِ هي

است،  Eتزيي تارّاي هحَري تا ضزية مِ ضاهل هقاٍهت خوطي اسوي هَرد اضارُ تايذ تا هٌؾَر مزدى تحزاًي

 .هحاسثِ ضَد

ي سيستن هقاٍم در هقاتل اٍليِ قائن اجشايتزضي مِ تزاي  تزيي در تزش ًثايذ اس من ّا، تزاي ديافزاگن -ب

 تز ضَد. اي استفادُ ضذُ است، تيصًيزٍّاي لزسُ

۶۰

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



                    ضزاية کاّص هقاٍهت  -ضزاية تار  -9-7

 

 
 

، در تزش اًذسلح ضذُتا فَالد گذاري قغزي ه تٌذي مِستَى ٍ ًيش در تيزّاي ّن -در اتصاالت تيز -ج

0.85  ضَد. هٌؾَر هي 
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 اصطکاک -ارزياتي مقايمت مقطع در خمص، تار محًري، ترش، پيچص ي ترش  9-8

 گسترٌ 9-8-1

 :است صيش ٔٛاسد ضأُ ٚ داضتٝ اختػاظ ٔختّف یٞاتالش اثش تطت ٔماقغ اسٕي ٔماٚٔت ٗییتؼ تٝ فػُ ايٗ ؾٛاتف  9-8-1-1

 خٕطي ٔماٚٔت -اِف

 ٔطٛسی -خٕطي تٛاْ ٔماٚٔت يا ٚ ٔطٛسی ٔماٚٔت -ب

 قشفٝ يه تشضي ٔماٚٔت -ج

 قشفٝ دٚ تشضي ٔماٚٔت -ت

 پیسطي ٔماٚٔت -ث

 اتىايي ٔماٚٔت -ج

 اغكىاوي تشش ٔماٚٔت -ذ

 ٔماٚٔت ؾشب ضاغُ تا تشاتش ٔمكغ يه قشاضي ٔماٚٔت ٚ است؛ "ٔماٚٔت قشش" سٚش آسٔٝ، تتٗ اػؿای قشاضي سٚش  9-8-1-2

 یساتكٝ تأیٗ یٔثٙا تش "ٔماٚٔت قشش" سٚش دس ٔماقغ يقشاض .تاضذٔي ، ٔشتثف، ٔماٚٔت واٞص ؾشية دس ،nS اسٕي،

nS U  اتيياسص يزٍٍٛ٘ تٝ فػُ ٗيا دس. شدیٌ ئ غٛست nS ضٛدئ پشداختٝ ٔختّف یٞا  تالش دس. 

-ٔذَ اساس تش ػؿٛ اص ای٘اضیٝ يا ػؿٛ وٝ آٖ ٍٔش است؛ ؾشٚسی آسٔٝتتٗ اػؿای یٕٞٝ تشای فػُ ايٗ اِضأات سػايت  9-8-1-3

 . ضٛ٘ذ قشاضي است، آٔذٜ ٘أٝ آيیٗ ايٗ 3ج-9 پیٛست دس وٝ تٙذ ٚ تست ٞای

 ٔماٚٔت اص ،nS قشاضي، ٔماٚٔت ،8-7-9 ػٕٛٔي یساتكٝ اساس تش وٝ ضٛدٔي ا٘داْ قٛسی آسٔٝ تتٗ ٔمكغ قشش  9-8-1-4

 ٘یشٚی خٕطي، ٍِٙش وٙتشَ تشای تفػیّي غٛست تٝ آسٔٝ تتٗ ٔماقغ يقشاض یتشا 1-1-9 یساتكٝ. ٘ثاضذ تشوٓ ،U ٘یاص، ٔٛسد

 :ضٛدٔي تیاٖ صيش غٛست تٝ ت-1-8-9 تا اِف-1-8-9 سٚاتف دس تشتیة تٝ فطاسی، ٔطٛسی ٘یشٚی ٚ پیسطي ٍِٙش تشضي،

n                                                    (الف-9-8-1) uM M 
 

n                                                        (ب-9-8-1) uV V 
 

n                                                        (ج-9-8-1) uT T 
 

n                                                        (ت-9-8-1) uP P 
 

 فٛق سٚاتف دس
nM، nV، nT  ٚ nP ٝٔماٚٔت ٚ پیسطي اسٕي ٔماٚٔت تشضي، اسٕي ٔماٚٔت خٕطي، اسٕي ٔماٚٔت تشتیة ت 

 ٔطاسثٝ ضٛد، ئ اسائٝ فػُ ٗيا دس وٝ ٔماٚٔت قشش سٚش تش ٔثتٙي ٔؼادالت ٚ فشؾیات اساس تش وٝ ٞستٙذ ٔمكغ فطاسی اسٕي

 پیسطي ٍِٙش ٟ٘ايي، تشضي ٘یشٚی ٟ٘ايي، خٕطي ٍِٙش تشتیة تٝ uM، uV، uT  ٚuPاصی٘ ٔٛسد یٞأماٚٔت زٙیٗ ٞٓ. ٌشد٘ذ ٔي

 .آيٙذ ٔي دست  تٝ داسؾشية تاسٞای تطت ساصٜ االستیه تطّیُ تا وٝ ٞستٙذ ٟ٘ايي ٔطٛسی ٘یشٚی ٚ ٟ٘ايي

 

 يخمط مقايمت 9-8-2

 اتيکل  9-8-2-1

 .ضٛدئ وٙتشَ اِف-1-8-9 یساتكٝ تأیٗ یٔثٙا تش ٔمكغ يخٕط ٔماٚٔت 9-8-2-1-1

 

 يطراح اتيفرض 9-8-2-2
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 . ٌشدد تشلشاس ٔٛثش ٘یشٚٞای تیٗ تؼادَ است الصْ ٔمكغ ٞش دس  9-8-2-2-1

 خٙثي ٔطٛس اص فٛالد يا تاس آٖ یفاغّٝ تا ٔتٙاسة خكي غٛست تٝ فٛالدٞا دس ٘یض ٚ تتٙي ٔمكغ تاسٞای دس وش٘ص  9-8-2-2-2

 .ضٛدٔي ٗییتؼ

 . ضٛدئ ٌشفتٝ ٘ظش دس 003/0 تا تشاتش تتٗ فطاسی تاس دٚستشيٗ دس ضذاوثش وش٘ص  9-8-2-2-3

 .دٌشدٔي ٘ظش غشف ٔمكغ دس تتٗ وططي ٔماٚٔت اص  9-8-2-2-4

 ٔٙطٙي ٚ ضىُ ٞش يا ٚ سٟٕي ای،رٚص٘مٝ ٔستكیّي، غٛست تٝ تٛأٖي سا تتٗ فطاسی وش٘ص ٚ تٙص تیٗ یساتكٝ 9-8-2-2-5

 تٙص تٛصيغ اص تٛأٖي استثاـ ايٗ دس. تاضذ داضتٝ تكاتك ٔشتثف خأغ آصٔايطات ٘تايح تا وٝ آٖ ضشـ تٝ ٌشفت؛ ٘ظش دس ديٍشی

 .ٕ٘ٛد استفادٜ 6-2-2-8-9 تٙذ ٔطخػات قثك ٔؼادَ ٔستكیّي

0.85 تا تشاتش تتٗ فطاسی تٙص 9-8-2-2-6 cf  ٚ يه ٚ ٔمكغ خا٘ثي ٚخٜٛ تٝ وٝ ٔؼادَ فطاسی ی٘اضیٝ دس ٘ٛاختيه تٛصيغ تا 

 ،a تتٗ، فطاسی تّٛن ػٕك. ضٛدٔي فشؼ ٌشدد،ٔي ٔطذٚد ٔمكغ فطاسی تاس دٚستشيٗ اص a یفاغّٝ تٝ ٚ خٙثي تاس تا ٔٛاصی خف

 .ضٛدٔي تؼییٗ صيش یساتكٝ اص

(9-8-2)                                                                      1a c                                                    

  :ساتكٝ ٗيا دس

c است خٙثي تاس تش ػٕٛد ساستای دس خٙثي تاس اص یفطاس  وش٘ص ضذاوثش تا يتتٙ تاس ٔٛلؼیت یفاغّٝ يؼٙي خٙثي، تاس ػٕك. 

 :ضٛدٔي تؼییٗ صيش غٛست تٝ است، فطاسی تٙص ٔؼادَ ٔستكیُ تّٛن ػٕك ؾشية وٝ 1 ةيؾش

17 یتشا             (الف-9-8-3) 28MPacf    :                             1 0.85    

28MPacfیتشا                 (ب-9-8-3)      :   1

0.05
0.85 ( 28) 0.65

7
cf        

1 تا تشاتش تٛأٖي سا تتٗ فطاسی تٙص ضٛد، استفادٜ پاسىاَ ٍٔا 55 اص تیص ٔماٚٔت تا تتٗ اص وٝ غٛستي دس 9-8-2-2-7 cf  ٚ 

 .  ٌشددٔي تؼییٗ صيش غٛست تٝ 1ؾشية ضاِت ايٗ دس. ٌشفت ٘ظش دس لثّي تٙذ ٔطاتٝ تٛصيغ تا

 (9-8-4)                                                       1

0.0022
0.85 ( 55) 0.7

7
cf       

ُ  اص استت،  ،   فٛالد، تسّیٓ وش٘ص اص تشوٓ ٞاآٖ دس وش٘ص وٝ یٔٛاسد دس ٔمكغ، یٞا فٛالد دس تٙص 9-8-2-2-8  ؾتشب  ضاغت

 تتٙص  تتا  تشاتتش  ستت، ا y اص تتش صیت اي یٔساٚ وش٘ص وٝ یٔٛاسد دس ٚ ضٛد؛ئ ٔطاسثٝ آٖ  وش٘ص دس فٛالد  یتٝیسیاالست ٔذَٚ

 .  ٌشددئ ٔٙظٛس ،yf فٛالد، تسّیٓ

 

 (پارچٍ يک غير) مرکة يتتى ياعضا خمطي مقايمت 9-8-2-3

 تٝ ٚ ضذٜ سيختٝ يا ٚ ساختٝ ٔدضا قٛس تٝ ٔطُ دس وٝ سا ٔشوة تتٙي اػؿای دس ٔماقغ اسٕي خٕطي ٔماٚٔت  9-8-2-3-1

 تا ٚ پاسزٝ يه تتٙي اػؿای ٔطاتٝ تٛأٖي وٙٙذ،ئ ٔماٚٔت تاسٞا ٔماتُ دس ٚاضذ قٛس تٝ وٝ ا٘ذذٜيٌشد ٔتػُ ٞٓ تٝ غٛستي

 . ٕ٘ٛد تؼییٗ ٔشوة ٔمكغ تٕاْ ٔطخػات اص استفادٜ

 دس ضٕغ تذٖٚ ٚ ضذٜ تٙذی ضٕغ اػؿای تیٗ تٕايضی ٘ثايذ ٔشوة، تتٙي ٞایداَ ٚ تیشٞا دس nM یٔطاسثٝ دس  9-8-2-3-2

 . ٌشفت ٘ظش
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 تايذ تاضذ، ٔتفاٚت ٔختّف اخضای دس تتٗ یٔطخػٝ فطاسی ٔماٚٔت اٌش ٔشوة، تتٙي اػؿای دس nM یٔطاسثٝ دس  9-8-2-3-3

cf اص تٛأٖي زٙیٗٞٓ. وشد استفادٜ خضء ٕٞاٖ تشای اخضا اص يه ٞش ٔطخػات اص  ٔمذاس تشيٗتطشا٘ي وٝ خضئي تٝ ٔشتٛـ nM سا 

 . ٕ٘ٛد استفادٜ دٞذ،ٔي دست تٝ

  

 محًري ي خمطي تًام مقايمت يا محًري مقايمت 9-8-3

 

 اتيکل 9-8-3-1

 ٚ یٔطٛس تٛاْ ٔماٚٔت زٙیٗٞٓ. ضٛدٔي وٙتشَ( ت-1-8-9) یساتكٝ تأیٗ یٔثٙا تش ٔمكغ یٔطٛس ٔماٚٔت 9-8-3-1-1

 وٙتشَ خٕطي ٍِٙش ٚ ٔطٛسی تاس ا٘ذسوٙص وشدٖ ٔٙظٛس تا ٚ( ت-1-8-9) ٚ( اِف-1-8-9) سٚاتف تأیٗ یٔثٙا تش ٔماقغ يخٕط

 .  ٌشدد ئ

 

 يطراح اتيفرض 9-8-3-2

 خٕص، یتشا يقشاض اتیفشؾ ٔطاتٝ يخٕط ٚ یٔطٛس تٛاْ ٔماٚٔت اي ٚ یٔطٛس ٔماٚٔت یتشا يقشاض اتیفشؾ 9-8-3-2-1

 .است 2-2-8-9 تخص ٔٛؾٛع

 

 محًري فطاري مقايمت حداکثر  9-8-3-3

 اص ذي٘ثا ، nP، ياسٕ یفطاس ٔماٚٔت ،ياتفال یٔطٛس اص خشٚج ٌشفتٗ ٘ظش دس ٔٙظٛس تٝ  9-8-3-3-1
,maxnP، سٚاتف ٔكاتك 

 . وٙذ تداٚص( 9-8-5)

 :تستٝ تًٙ تا ستٖٛ تشای -

max,(                                                              اِف-9-8-5) 00.8nP P   

   :دٚسپیر تا ستٖٛ تشای -

max,                                                             (ب-9-8-5) 00.85nP P 

 . ضٛدٔي تؼییٗ صيش غٛست تٝ ٚ تٛدٜ ٔشوضيت اص خشٚج تذٖٚ ٔطٛسی تاس اثش تطت ياسٕ فطاسی ٔماٚٔت 0P سٚاتف ٗيا دس

(9-8-6)                                        0 0.85 ( )c g st st yP f A A A f   

 آٖ دس وٝ
gA  وُ ٔمكغ سكص ٔساضت ٚ stA است يقِٛ یفٛالدٞا ٔمكغ سكص. 

 یفطاس یاػؿا دس يقِٛ یفٛالدٞا يخا٘ث ٟٔاس ػٙٛاٖ تٝ وٝ دٚسپیر يا ٚ تستٝ یٞاتًٙ غٛست تٝ ػشؾي فٛالدٞای  9-8-3-3-2

 . ٕ٘ايٙذ تأیٗ است، ضذٜ اسائٝ 21-9 ٚ 12-9 َٛفػ دس وٝ سا ٔشتثف ؾٛاتف تايذ سٚ٘ذ،ٔي واس تٝ

  

 محًري کططي مقايمت حداکثر  9-8-3-4

 صيش یساتكٝ اساس تش وٝ maxntP, ٔطٛسی وططي ٔماٚٔت ضذاوثش اص ٘ثايذ ،ntP اسٕي، ٔطٛسی وططي ٔماٚٔت  9-8-3-4-1

 .ضٛد تشتیص ضٛد،ٔي ٔطاسثٝ

(9-8-7)                                                    
,maxnt y stP f A 
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 مقايمت ترضي يک طرفٍ 9-8-4

   

   اتيکل 9-8-4-1

 .ٌشددئ وٙتشَب( -1-8-9) یساتكٝ تأیٗ یثٙاتش ٔ ٔماقغ یقشفٝ هي تشضي ٔماٚٔت 9-8-4-1-1

 . ضٛدٔي تؼییٗ صيش غٛست تٝ ،nVاسٕي ٔمكغ،  یقشفٝ يه تشضي ٔماٚٔت 9-8-4-1-2

(9-8-8)                                                               n c sV V V  

 ٞایتخص اساس تش وٝ ٞستٙذ ٔمكغ دس يتشض یفٛالدٞا ٚ تتٗ تٛسف ضذٜ ٗیتأ یٞأماٚٔت ةیتٝ تشت  cV ٚ sV ساتكٝ ايٗ دس

  .ضٛ٘ذٔي تؼییٗ 9-8-4-5 ٚ 9-8-4-4

 .ضٛد تشآٚسدٜ صيش یضٛ٘ذ وٝ ساتكٝ ا٘تخاب قٛسی ذئمكغ تا اتؼاد  9-8-4-1-3

(9-8-9)                                     '0.66u c c wV V f b d  

 .  ٞستٙذ ٔمكغ ٔٛثش ػٕك ٚ خاٖ ػشؼ تشتیة تٝ wb ٚ d آٖ دس وٝ

 .ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس nV یدس ٔطاسثٝ ذيدس اػؿا تا تاصضٛٞش ٌٛ٘ٝ  اثش  9-8-4-1-4

 .ضٛد ٔٙظٛس cV یٔطاسثٝ دس ذيتا ضذٜ ذیٔم یاػؿا دس تتٗ يضذٌ خٕغ ٚ خضش اص ي٘اض یٔطٛس وطص اثش  9-8-4-1-5

 .ٌشفت ٘ظش دس cV یٔطاسثٝ دس تٛاٖئ سا شیٔتغ ػٕك تا یاػؿا دس خٕص اص ٘اضي ٔٛسب فطاس اثش  9-8-4-1-6

 

   َامحديديت ي فرضيات 9-8-4-2

لكش؛ ٚ ػشؼ خاٖ،  8/0تشاتش تا  تٛاٖيسا ٔ ،dتٛپش، ػٕك ٔٛثش ٔمكغ،   یشٚئماقغ دا دس  cV ٚ sV یٔطاسثٝ یتشا 9-8-4-2-1

wb، ٌشفت ٘ظش دس ٔمكغ لكش تا تشاتش سا. 

cfقشفٝ، ٔمذاس  هيتشش  یتشا  9-8-4-2-2 
 ٍٔش تاضذ؛ تشصیت  ٍٔاپاسىاَ 3/8 اص ذي٘ثا ،cV یٔطاسثٝ دس ضذٜ تشدٜ واس تٝ 

استفادٜ ضذٜ  ،است ٜضذ اسائٝ 11-9اص ضذالُ فٛالد تشضي خاٖ، ٔكاتك آٖ زٝ وٝ دس فػُ  ٞاآٖ دس وٝ تتٙي ٞایتیشزٝ ٚ تیشٞا دس

 تاضذ. 

  4-9فػُ  دس ضذٜ تؼییٗ ضذٚدتش اساس  ضٛد،تٝ واس ٌشفتٝ ٔي sV یوٝ دس ٔطاسثٝ yf  ٚytfتسّیٓ  ٔماٚٔت  9-8-4-2-3

 دس وٝ تسّیٓ تٙص تاضذ، ضذٜ استفادٜ ضذٜ خٛش سیٕي یضثىٝ اص وٝ غٛستي دس. تاضذ تشتیص پاسىاَ ٍٔا 420اص  ذي٘ثا

 .تاضذ تشتیص پاسىاَ ٍٔا 550اص  ذي٘ثا ضٛد،تٝ واس ٌشفتٝ ٔي sV یٔطاسثٝ

 

 مرکة تتىي اعضاي  9-8-4-3

 قٛس تٝ وٝ ا٘ذضذٜ ٔتػُ ٞٓ تٝ غٛستي تٝ ٚ ضذٜ ساختٝ ٔدضا ٔطُ دس وٝٔشوثي  یتشای اػؿا nV یٔطاسثٝ دس  9-8-4-3-1

 . ٘ذاسد ٚخٛد ضٕغ تٝ اتىا تذٖٚ اي ٚ ضٕغ تٝ ئتى یاػؿا ٗیت يتفاٚت ریٞ وٙٙذ، ئ ٔماٚٔت تاسٞا ٔماتُ دس ٚاضذ

 تتٗ ٍشيد یٞأطخػٝ اي ٚ ٔخػٛظٚصٖ  ،یوٝ ٔماٚٔت فطاس ئشوة دس غٛست یتشای اػؿا nV یٔطاسثٝ دس  9-8-4-3-2

 ٍش،يد واس ساٜ ػٙٛاٖ تٝ. وشد استفادٜ ػؿٛ ٕٞاٖ تٝ ٔشتٛـ تتٗ ٔطخػات اص ذيتا ػؿٛ ٞش یتشا تاضذ، ٔتفاٚت ٔختّف یاخضا یتشا

 استفادٜ ٕ٘ٛد.  دٞذ،يسا تٝ دست ٔ nVٔمذاس  ٗيتشيتطشا٘ وٝ يخضئتتٗ  یٞأطخػٝ اص تٛاٖئ
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 ػؿٛ آٖ ،cV یٔطاسثٝ دس تٛاٖئ ذ،يٕ٘ائٔطاسوت  uV يتشض یشٚی٘تطُٕ  دسػؿٛ ٔشوة  هيتٕاْ  اٌش  9-8-4-3-3

 دس تٛاٖئ زٙیٗٞٓ ضاِت ايٗ دس. ٌشفت ٘ظش دس ٔمكغ سكص ضىُ ٕٞاٖ تا يتتٙ یپاسزٝ هي ػؿٛ هي غٛست تٝ سا ٔشوة

 وٝ آٖ ضشـ تٝ ٌشفت؛ ٘ظش دس ٔمكغ سكص ضىُ ٕٞاٖ تا يتتٙ یپاسزٝ هي ػؿٛ هي غٛست تٝ سا ٔشوة ػؿٛ آٖ ،sV یٔطاسثٝ

آٖ ػؿٛ، تا سػايت ؾٛاتف ٟٔاسی ٔیٍّشدٞای تشضي،  ٍشيد هي تٝ ضذٜ ٔتػُ لكؼات دس وأُ قٛس تٝ ٔشوة ػؿٛ يتشض یٍّشدٞایٔ

 ٟٔاس ضذٜ تاضٙذ.

 

  cVمقايمت ترضي تاميه ضدٌ تًسط تته، يمحاسثٍ   9-8-4-4

 :ضٛد ئ ٔطاسثٝ شيص یاص ساتكٝ cV ،یٔطٛس یشٚی٘ تذٖٚ یاػؿا یتشا  9-8-4-4-1

(9-8-10)                                                                   0.17c c wV f b d  

 صيش ٔمذاس سٝ تشيٗوٓتش اساس  تشیتیص خضئیات تا تٛأٖي ٔطٛسی، تاس تذٖٚ ٔمكغتشضي تأیٗ ضذٜ تٛسف تتٗ سا دس  ٔماٚٔت

  :ٕ٘ٛد ٔطاسثٝ

0.16                              (اِف -9-8-11) 17 u
c c w w

u

V d
V f b d

M
 

 
  

 
 

                                   (            ب -9-8-11) 0.16 17c c w wV f b d   

0.29c                                                        (ج -9-8-11) c wV f b d   

 زٙیٗٞٓ. وٙذٔي اثش ٘ظش ٔٛسد ٔمكغ تش uV تا صٔاٖٞٓ غٛست تٝ uM سٚاتف ايٗ دس
w تٛدٜ خاٖ تا ٔتٙاظش يوطط فٛالد دسغذ

( / )w s wA b d ، ٚ  1.0 يتتٗ ٔؼِٕٛ یتشا ٚ ضذٜ تؼییٗ 3-9دس فػُ  وٝ است تتٗ ٘ٛع تا ٔتٙاظش ؾشية  ٌشفتٝ ٘ظش دس 

 .ضٛدٔي

 :ضٛد ئ ٔطاسثٝ شيص یاص ساتكٝ cV فطاسی، یٔطٛس یشٚی٘ تا یاػؿا یتشا  9-8-4-4-2

(9-8-12)                                               0.17 1
14

u
c c w

g

N
V f b d

A


 
   

 

 

 ٔطٛسی تاس تا ٔمكغ تشای صيش ٔمذاس دٚ تشيٗوٓتش اساس  تشیتا خضئیات تیص تٛأٖي سا تتٗ تٛسف ضذٜ تأیٗ تشضي ٔماٚٔت

 .ضٛدٔي ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔثثت فطاس دس uN ٔطٛسی ٘یشٚی وٝ ٕ٘ٛد؛ ٔطاسثٝ

0.16         (الف -9-8-13) 17
4

( )
8

u
c c w w

u u

V d
V f b d

h d
M N



 
 

  


 
 

 

                                        (ب -9-8-13)
0.29

0.29 1 u
c c w

g

N
V f b d

A
   

اٌش 
4

( ) 0
8

u u

h d
M N


  ٝاِف( لاتُ واستشد ٘یست. دس سٚاتف تاال -13-8-9ی )تاضذ، ساتكuM ٓٞ صٔاٖ تاتٝ غٛست uV  تش ٔمكغ

تٛدٜ ٚ دس ساستای ٔٛاصی ٘یشٚی تشضي استفاع ٔمكغ  hزٙیٗ ٞٓ وٙذ.ٔٛسد ٘ظش اثش ٔي
gA تاضذ ٔي سكص ٘اخاِع ٔمكغ(

g wA b h) . 

 ی صيش ٔطاسثٝ ٔي ضٛد:اص ساتكٝ cV ،لاتُ ٔالضظٝ تا ٘یشٚی ٔطٛسی وططي اػؿایتشای   9-8-4-4-3
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(9-8-14)                                               0.17 1
3.5

u
c c w

g

N
V f b d

A


 
   

 

 

 .تاضذ غفش اص تشوٓ ذي٘ثا  cV ٚ ضٛد؛ٔي ٌشفتٝ ٘ظش دس ئٙف وطص یتشا uN ساتكٝ ايٗ دس

 

 sV ،يترض يآرماتًرَا تًسط ضدٌ هيتام ترضي مقايمت  9-8-4-5

cuوٝ  يٞش ٔمكؼ دس  9-8-4-5-1 VV   ضٛد تشآٚسدٜ صيش یساتكٝ وٝ ضٛد فشاٞٓ یٔمذاس تٝ تشضيتاضذ، الصْ است فٛالد. 

 (9-8-15)                                                                    u
s c

V
V V


  

 فٛالد تا يا ٚ ،(16-8-9) یساتكٝ اساس تش sV تشضي ٘یشٚی تأیٗ تشای ػشؾي فٛالد تا تٛأٖي سا تشش ٔماتُ دس قشفٝ يه اػؿای

   . ٕ٘ٛد ٔسّص( 18-8-9) سٚاتف اساس تش sV تشضي ٘یشٚی تأیٗ تشای ضذٜ خٓ قِٛي

تا  تشاتش  sVاستفادٜ ضذٜ تاضذ،  ي٘ٛع فٛالد تشض هياص  صیاص ػؿٛ اص ت لسٕت هي تيتمٛ یوٝ تشا يغٛست دس  9-8-4-5-2

 . ضٛدٔي ٌشفتٝ ٘ظش دس ػؿٛ، اص لسٕت آٖ دس ضذٜ استفادٜ يتشض فٛالد ا٘ٛاع اص هي ٞش یتشا ضذٜ ٔطاسثٝ sV شئدٕٛع ٔماد

  :ػؿٛ قِٛي ٔطٛس تش ػٕٛد يػشؾ فٛالد اص ي٘اض قشفٝ هيتشضي  ٔماٚٔت  9-8-4-5-3

 :تاضذئداص ٔ ذ،يسا تشآٚسدٜ ٕ٘ا شيػشؾي وٝ يىي اص ضشايف ص يتشض آسٔاتٛساص  استفادٜ

 تستٝ یٞاضّمٝ اي ٞاتًٙ ٞا،خأٛت( اِف

 خٛش ضذٜ  ٕيیس یضثىٝ( ب

 ٞا ریدٚسپ( ج

 :ضٛدئ ٔطاسثٝ شيص یساتكٝ اص sV ضاِت ايٗ دس

(9-8-16)                                                         
s

dfA
V

ytv

s  

 است ػؿٛ قِٛي ٔطٛس تش ػٕٛد ٞایضاخٝ ٔمكغ سكص vAٚ  يتشض یآسٔاتٛسٞا ٗیت يقِٛ یفاغّٝ اي ریٌاْ دٚسپ sساتكٝ  ٗيا دس

 . تاضذٔماٚٔت تسّیٓ فٛالدٞای ػشؾي ٔي ytf زٙیٗٞٓ. ضٛدئ ٔطاسثٝ 5-5-4-8-9 تٙذ ٔكاتك وٝ

 ػؿٛ: ئٛسب ٘سثت تٝ ٔطٛس قِٛ ػشؾي فٛالد اص ي٘اض قشفٝ هيتشضي  ٔماٚٔت   9-8-4-5-4

 لكغ سا ٔطتُٕ يتشض تشن یغفطٝ وٝ ػؿٛ يقِٛ ٔطٛس تٝ ٘سثت دسخٝ 45 ضذالُ یٝيصاٚ تا ٔٛسب یٞاخأٛت اص استفادٜ

 :ضٛدئ ٔطاسثٝ شيص یساتكٝ اص sV. دس ايٗ ضاِت تاضذئ ٔداص يتشض آسٔاتٛس ػٙٛاٖ تٝ ٘یض وٙٙذ ئ

(9-8-17)                                  
s

dfA
V

ytv

s

)cos(sin  
 

 ٗی( تيقِٛ یٍّشدٞایتا أتذاد ٔ ی)ٔٛاص يقِٛ یفاغّٝ sػؿٛ، يقِٛ ٔطٛس ٚ ٔٛسب یٞاخأٛت ٗیت یٝيصاٚ ساتكٝ ٗيا دس

 . ضٛدئطاسثٝ ٔ 5-5-4-8-9 تٙذ ٔكاتك  وٝ است ٔٛسب ٞایضاخٝ ٔمكغ سكص vAٚ  ،يتشض یآسٔاتٛسٞا

 یٞآیس اي ٍّشدٞایٔ تٕاْ یٞاساق ٔمكغ سكصvA،يلالب ػشؾ ايضىُ، تًٙ، ضّمٝ  يّیٔستك خأٛت ٞش یتشا 9-8-4-5-5

 sیفاغّٝ دس ٞا ٓیس اي ٍّشدٞایٔ ٔمكغ سكص تشاتش دٚ vAر،یدٚسپ اي یشٚيدا تًٙ ٞش یتشا زٙیٗٞٓ. است sیفاغّٝ دس ٔٛخٛد

 .تاضذئ

 :ضذٜ خٓ يقِٛ یفٛالدٞا اص ي٘اض قشفٝ هيتشضي  ٔماٚٔت   9-8-4-5-6

 ضشـ تٝدس ٘ظش ٌشفت؛  يسا تٝ ػٙٛاٖ آسٔاتٛس تشض ٞاآٖ یقَٛ خٓ ضذٜ یا٘ئ زٟاسْ سٝ تٛاٖئ يقِٛ یٍّشدٞایٔ وشدٖ خٓ تا

 یاتش sV ضاِت ايٗ دس. ٘ثاضذدسخٝ  30 اص وٕتشػؿٛ،  يٚ ٔطٛس قِٛ يقِٛ یٍّشدٞایٔ یلسٕت خٓ ضذٜ ٗیت یٝيصاٚآٖ وٝ 
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 :ضٛدئ ٔطاسثٝ شيص یساتكٝ اص ضذٜ خٓ يقِٛ آسٔاتٛس

 ىساٖي خٓ ضشٚع یغّٝفا تا ٚ یٔٛاص ٍّشدٞاییٔزٙذ ٔیٍّشد ٚ يا ٌشٜٚ  اي هيخٓ ضذٜ اص  يوٝ آسٔاتٛس قِٛ يغٛست دس -الف

 :است صيش ٔمذاس دٚ ٗيتشوٓ تا تشاتش sVضذٜ تاضذ،  ُیتطى ٌاٜٝیتى اص

sinyvs                                                          (الف -9-8-18) fAV  

0.25s                                                         ( ب -9-8-18) c wV f b d 

 .استػؿٛ  يتا ٔطٛس قِٛ ٍّشدٞایخٓ ٔ لسٕت یٝيصاٚ ٚ ضذٜ خٓ یٍّشدٞایٔ وُ ٔمكغ سكصvAسٚاتف ايٗ دس

ٔتفاٚت اص  یٞاتا ضشٚع خٓ یٔٛاصقِٛي ٔٙفشد ٚ يا ٌشٚٞي  یٍّشدٞایخٓ ضذٜ اص ٔ يقِٛ یوٝ آسٔاتٛسٞا يغٛست دس -ب

 .ضٛدئ ٔطاسثٝ( 17-8-9) یساتكٝ اص sVضٛد،  ُیٌاٜ تطى ٝیتى

 

  طرفٍ دي يترض مقايمت 9-8-5

 اتيکل  9-8-5-1

 ؾٛاتف اص تشضي فٛالد تذٖٚ يا ٚ تا( ایٍٔٙٙٝ تشضي ٔماٚٔت) ٔماقغ یقشفٝ دٚ تشضي اسٕي ٔماٚٔت تشآٚسد تشای  9-8-5-1-1

 اػؿای تاضذ، ضذٜ استفادٜ ٘اٚدا٘ي يا ٚ I ٔمكغ تا تشضي والٞه اص وٝ غٛستي دس. ضٛدٔي استفادٜ 5-5-8-9 تا 3-5-8-9 تٙذٞای

 . ضٛ٘ذٔي قشاضي 6-5-8-9 تٙذ ؾٛاتف اساس تش تشش تشای قشفٝ دٚ

 صيش سٚاتف اساس تش ،(ضٛدٕ٘ي تشضي والٞه ضأُ) تشضي فٛالد تا ٚ تذٖٚ قشفٝ دٚ اػؿای دس اسٕي تشضي ٔماٚٔت  9-8-5-1-2

 . ضٛدٔي تؼییٗ

 :تشضي فٛالد تذٖٚ -

n                                                                   (الف-9-8-19) cv v  

 :تشضي فٛالد تا -

n                                                         (ب-9-8-19) c sv v v  

-ٔي فشاٞٓ فٛالدٞا ٚ تتٗ تٛسف تشتیة تٝ وٝ است اسٕي یقشفٝ دٚ تشضي ٔماٚٔت تا ٔتٙاظش ٔؼادَ تٙص cv ٚ sv وٝ قٛسی تٝ

 ضشايف اساس تش( 22-8-9) ٚ( 21-8-9) سٚاتف ٔمذاس اص ٘ثايذ ِٚي ضٛد؛ٔي اسصياتي( 20-8-9) سٚاتف اساس تش cv ٔمذاس. ضٛد

 زٙذ يا ضاخٝ يه ٞایخأٛت تا ضذٜ ٔسّص یقشفٝ دٚ اػؿای تشای sv ٔمذاس زٙیٗٞٓ. ضٛد تشتیص 2-3-5-8-9 تٙذ دس ٔٙذسج

 . ٌشددٔي اسصياتي( 24-8-9) یساتكٝ اساس تش داس سَش تشضي ٞایٔیخ ٌُ تا ضذٜ ٔسّص یقشفٝ دٚ اػؿای تشای ٘یض ٚ ضاخٝ،

 ضذٜ تؼشيف 2-5-8-9 تخص دس وٝ 0b تطشا٘ي ایٍٔٙٙٝ ٔطیف يه ٚ d ػٕك تا ٔمكؼي تٛسف قشفٝ دٚ تشش  9-8-5-1-3

 دس ٘ٛاخت يه سا تطشا٘ي ٔمكغ پیشأٖٛ دس تشضي تٙص تٛصيغ تتٛاٖ ٚ ٘ىٙذ اثش ٘أتؼادَ ٍِٙش ٔمكغ تش اٌش. ٌشددٔي ٔماٚٔت است،

 تطشا٘ي سكص دس cv ٚ sv ؾشب تا تشتیة تٝ ،sV فٛالد، تا ٔتٙاظش يا ٚ ،cV تتٗ، تا ٔتٙاظش یقشفٝ دٚ تشضي ٘یشٚی ٌشفت، ٘ظش

0b قشفٝ، دٚ تشش d، ٗضٛدٔي تؼیی . 

cf ٔمذاس  9-8-5-1-4 
-ٞٓ. تاضذ تشصیت پاسىاَ ٍٔا 3/8اص  ذيتشای تشش دٚ قشفٝ ٘ثا cv یدس ٔطاسثٝ ضذٜواس تشدٜ  تٝ 

 تشتیط پاسىاَ ٍٔا 420اص  ذي٘ثا  4-9تش اساس ؾٛاتف فػُ  ضٛد،تٝ واس ٌشفتٝ ٔي sv یوٝ دس ٔطاسثٝ yfٔماٚٔت تسّیٓ  زٙیٗ

 .تاضذ

 

 ترش دي طرفٍ تراي تحراوي مقاطع  9-8-5-2
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تٛدٜ ٚ ٔطُ آٟ٘ا   يتشض یشٚی٘ تا یٔٛاصاست وٝ ٚخٜٛ آٖ  یٔٙطٛس يتشش دٚ قشفٝ، سكص خا٘ث یتشا يتطشا٘ ٔمكغ  9-8-5-2-1

 ٔٛاسد اص يه ٞش اصٚخٜٛ ٔٙطٛس  یفاغّٝالصْ ٘یست  ِٚي تاضذ؛ ضذالُ ،0b آٖ، یقٛسی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد وٝ ٔطیف لاػذٜ ذيتا

 دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. 0.5dاص  تشوٓ شيص

 يٌاٞ ٝیتى ٘ٛاضي اي ٔتٕشوض یتاسٞا ٞا،ستٖٛ یٞاٌٛضٝ اي ٚ ٞاِثٝ -الف

  يتشض یٞاوالٞه اي ثٝیوت ستٖٛ، سش یٞاِثٝ شی٘ظ يپ اي داَ ؾخأت دس شییتغ ٔطُ -ب

 .ضٛدئ ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔتؼأذ خٟت دٚ است وٝ تشاتش تا ٔتٛسف ػٕك ٔٛثش d تشاتش يتطشا٘ ٔمكغ دس ٔٙطٛس ػٕك

 تا تٛاٖسا ٔي يتطشا٘ ٔمكغ ضىُ، يّیٔستك اي ئشتؼ ٔمكغ تا يٌاٞ ٝیتى سكٛش ٚ ٔتٕشوض یشٚٞای٘ ٞا،ستٖٛ یتشا 9-8-5-2-2

 هي شی٘ظ تٛاٖئ سا ٔٙظٓ يؾّؼ زٙذ اي ٚ یشٚيدا ٔمكغتا  یٞاستٖٛ یتشا يتطشا٘ ٔمكغ زٙیٗٞٓ. ٌشفت ٘ظش دس ٓیٔستم اؾالع

 .ٌشفتدس ٘ظش  ئؼادَ تا سكص ٔمكغ تشاتش تا سكص ٔمكغ ستٖٛ اغّ يستٖٛ ٔشتؼ

 داس سش يتشض یٍّشدٞایٔ اي ٚ ضاخٝزٙذ  ايته  یٞاخأٛت تا وٝ قشفٝ دٚ سفتاس تا یاػؿا یتشا يتطشا٘ ٔمكغ 9-8-5-2-3

 ٔشص ٗيتشيشٚ٘یاص ت 0.5d یفاغّٝ دس وٝ تاضذ،ئ 0bیلاػذٜ ٔطیف تا ٚ ضذالُ پیشأٖٛ تا يٚخٟ زٙذ هي تاضٙذ، ضذٜ تيتمٛ

 . شدیٌئ لشاس ،يتشض یضذٜ تيتمٛ فیٔط

 شد،یلشاس ٌ يٌاٞ ٝیسكص تى ايتاس ٔتٕشوض  هياص  10hاص  تشوٓ یدس فاغّٝ ايٚ  يستٛ٘ ٘ٛاس دس تاصضٛ هي اٌش 9-8-5-2-4

 تاصضٛ یٜٔطذٚد تٝ ٕٔاس ٚ يٌاٞ ٝیتى سكص اي ٚ ٔتٕشوض تاس ستٖٛ، ٔشوض اص ضذٜ ٓیتشس ٓیٔستم خكٛـ تا وٝ 0b اص يتخط

 .ضٛديٕ٘دس ٘ظش ٌشفتٝ  ٌشدد،ئ ٔطػٛس

 

 ضدٌ تًسط تته  هيتامترضي  مقايمت   9-8-5-3

 است ٔمذاسی تشيٗوٓ تاضذ، ٘طذٜ استفادٜ تشضي آسٔاتٛس اص ٞاآٖ دس وٝ یاقشفٝ دٚ اػؿای تشای تتٗ تشضي ٔماٚٔت  9-8-5-3-1

 .ضٛدٔي تؼییٗ صيش یساتكٝ سٝ اص وٝ

0.33c                                                               (الف -9-8-22) cv f  

                                                  (ب -9-8-22)
2

0.17 1c cv f


 
  

 
 

                                            (ج -9-8-22)
0

0.083 2 s
c c

d
v f

b




 
  

 
 

 تٝ ٌٛضٝ ٚ وٙاسی ٔیا٘ي، ٞایستٖٛ تشای sٔمذاس  زٙیٗاست. ٞٓ ستٖٛوٛتاٜ  ٚخٝٚخٝ تضسي تٝ  ٘سثت  فٛق، سٚاتف دس

 .  ضٛدٔي ٔٙظٛس 20 ٚ 30، 40 تا تشاتش تشتیة

 صيش ضذٚد اص ٘ثايذ ضٛدٔي ٔطاسثٝ تطشا٘ي ٔماقغ دس وٝ cvاػؿای دٚ قشفٝ تا فٛالد ٌزاسی تشضي، ٔمذاس  تشای 9-8-5-3-2

 :تاضذ تشتیص

 :تاضذ ضذٜ استفادٜ خأٛت اص اٌش -الف

(9-8-21                                                              )0.17c cv f   

 :تاضذ ضذٜ استفادٜ داس سَش تشضي ٔیخٌُ  اص اٌش -ب

 (1-2-5-8-9 تٙذ قثك) داَ دس ؾخأت تغییش ٔطُ يا ٚ ٔتٕشوض، تاس ستٖٛ، اقشاف دس تطشا٘ي ٔمكغ تشای -

(9-8-22)                                                0.25c cv f  
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 (3-2-5-8-9 تٙذ قثك) تشضي ٌزاسی فٛالد تا ضذٜ تمٛيت ٔطیف تیشٚ٘ي ٔشص دس تطشا٘ي ٔمكغ تشای -

(9-8-21)                                                            0.17c cv f  
 ضذٜ ٔطاسثٝ uvاػؿای دٚ قشفٝ تا فٛالد ٌزاسی تشضي، الصْ است ػٕك ٔٛثش ٔمكغ قٛسی ا٘تخاب ضٛد وٝ  تشای  9-8-5-3-3

 :٘طٛد تشتیص صيش ٔماديش اص تطشا٘ي ٔماقغ دس

 :خأٛت اص استفادٜ غٛست دس -

0.5u                                                   (الف-9-8-23) cv f  
 داس سَش تشضي ٔیخ ٌُ اص استفادٜ غٛست دس -

0.66u                                                (ب-9-8-23) cv f  
 

  يترض فًالد تًسط ضدٌ هيتام يترض مقايمت  9-8-5-4

 تٝ تٛاٖئ صيش ضشـ دٚ ٞش ضذٖ تشآٚسدٜ غٛست دس ٓ،یس اي ٍّشدیٔ اص ضذٜ ساختٝ ضاخٝزٙذ  اي هيتا  یٞاخأٛت اص  9-8-5-4-1

 :وشد استفادٜ پي ٚ داَ يتشض تيتمٛ ػٙٛاٖ

 ٔتش تاضذ. يّیٔ 150ضذالُ تشاتش  dٔٛثش  ػٕك -الف

 تشاتش لكش خأٛت تاضذ. 16ضذالُ  dٔٛثش  ػٕك -ب

 :ضٛدئ ٔطاسثٝ شيص یتا استفادٜ اص ساتكٝ svايٗ ضاِت  دس

(9-8-24)                                                               
sb

fA
v

o

ytv

s  

 ٔطاتٝ يٞٙذس ٘ظش اص وٝ است يكیٔط خف هي تش ٚالغ یٞاخأٛت تٕاْلائٓ  یٞاضاخٝسكص ٔمكغ  ٔدٕٛعvAآٖ دس وٝ

 دس خٟت ػٕٛد تش ٚخٝ ستٖٛ است.  يتشض یٍّشدٞایٔ يكیخكٛـ ٔط تیٗ یفاغّٝ sٚ تاضذ؛ٔي ستٖٛ ٔمكغ فیٔط

آٖ وٝ ٞٙذسٝ  ضشـ تٝاستفادٜ وشد؛  ٞايپ ٚ ٞاداَ دس يتشض تيتمٛ ػٙٛاٖ تٝ تٛاٖئ داس سش يتشض ٞایٔیخ ٌُ اص 9-8-5-4-2

 24-8-9 یاص ساتكٝ sv. دس ايٗ ضاِت است ضذٜ آٚسدٜ 12-9 فػُتا ٔٛاسد ٔشتثكي تاضذ وٝ دس  ٔكاتك ٞاآٖ ٌزاسیٚ سٚش خای

 يٞٙذس ٘ظش اص وٝ است يكیٔط خف هي تش ٚالغ داس سش یٞأیٍّشد تٕاْ یٞاساق ٔمكغ سكص ٔدٕٛع vAوٝ  ضٛد؛ئطاسثٝ ٔ

سش داس دس خٟت ػٕٛد تش ٚخٝ ستٖٛ  يتشض یٍّشدٞایٔ يكیخكٛـ ٔط تیٗ یفاغّٝ sٚ  تاضذ؛ٔي ستٖٛ ٔمكغ فیٔط ٔطاتٝ

 است.  

vA/٘سثت داس، سش يتشض ٞایٔیخٌُ اص استفادٜ غٛست دس  9-8-5-4-3 s  ذيٕ٘ا تشآٚسدٜ سا شيص یساتكٝ ذيتا: 

 (9-8-25)                                      0.17v o
c

yt

A b
f

s f


 
 

 آن طراحي ضًاتط ي يترض کالَک تًسط ضدٌ هيتام يترض مقايمت  9-8-5-5

 ضٛد،يػٕٛد تش آٖ ٔتػُ ٔ یوأُ تٝ تاصٚ یوٝ تا خٛش ٘فٛر یاص ٔماقغ فٛالد ذي( تايتشض سَشوالٞه تشضي ) ٞش 9-8-5-5-1

 .ضٛ٘ذ لكغ ستٖٛ ٔمكغ داخُ دس ذي٘ثا يتشض یتاصٚٞا. ضٛد ساختٝ

 تشاتش ؾخأت خاٖ آٖ تاضذ. 70اص  صیت ذي٘ثا يتشض والٞه یٔمكغ فٛالد ػٕك 9-8-5-5-2
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 يوٝ ظشفیت خٕط آٖضشـ  تٝدسخٝ ٘سثت تٝ افك لكغ وشد؛  30ضذالُ  یٝيصاٚ تا تٛاٖئ سا تاصٚ ٞش یا٘تٟا 9-8-5-5-3

 .تاضذ يواف تاصٚ آٖ تٝ ذٜیسس تشش تطُٕ یتشا ٔا٘ذٜ، يتال شیٔتغٔمكغ  یدس ٔمكغ فٛالد ،pM ه،یپالست

 .ش٘ذیٌ لشاس داَ ٔمكغ یفطاس یٝیاص ٘اض 0.3d یٔطذٚدٜ دس ذيتا یفٛالد ٔماقغ یفطاس یٞاتاَ 9-8-5-5-4

 یٔمكغ داَ ٔشوة تشن خٛسدٜ يتٝ سخت يتشض والٞه یٞش تاصٚ يخٕط يتٝ غٛست ٘سثت سخت وٝ v ٘سثت 9-8-5-5-5

)2اقشاف آٖ تا ػشؼ  )c d تاضذ 15/0 اص تشوٓ ٘ثايذ ضٛد،تؼشيف ٔي. 

 :ذيٕ٘ا تشآٚسدٜ سا شيص یساتكٝ ذيتا pM هیپالست يخٕط تیظشف ،يتشض والٞه یٞش تاصٚ یتشا 9-8-5-5-6

(9-8-26)                                           1
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،وٙتشَ-وطص یاػؿا ٔماٚٔت واٞص ةيؾش ساتكٝ  ٗيا دس
vh  يتشض والٞهػٕك ٔمكغ،n يتشض والٞه یتؼذاد تاصٚٞا  ٚ

v ٚزٙیٗٞٓ. تاضذئ 10-5-5-8-9ٚ  8-5-5-8-9 یتشآٚسدٜ وشدٖ تٙذٞا یتشا اصیٔٛسد ٘ يتشض والٞه یقَٛ ضذالُ ٞش تاص 

1c ٚ 2c ٛضٛ٘ذٔي تؼییٗ آٖ دس ٍِٙشٞا وٝ ایدٞا٘ٝ ساستای دس تشتیة تٝ ٖ،تؼذ ٔستكیُ ٚ يا ٔستكیُ ٔؼادَ ستٖٛ يا سش ست ٚ 

 . تاضٙذٔي آٖ، ٔتؼأذ ساستای

 وٙذ: تأیٗ سا شيص یساتكٝ ذيتا ،يتشض والٞه هي ياسٕ يخٕط تیٞش ٘ٛاس ستٖٛ اص ظشف سٟٓ 9-8-5-5-7

(9-8-27)                                                      1

2 2

v u
v v

V c
M

n

  
  

 
 

. دس ٞش غٛست تاضذيوٙتشَ ٔ-وطص یواٞص ٔماٚٔت اػؿا ةيؾش ساتكٝ  ٗيا دس
vM ضٛد تشصیت صيش، شئماد ضذالُ اص ذي٘ثا. 

 ،يدس ٞش ٘ٛاس ستٛ٘ uMدسغذ  30 -اِف

 ،vدس قَٛ  يدس ٞش ٘ٛاس ستٛ٘ uM یشاتیتغ -ب

 (.26-8-9) یدادٜ ضذٜ دس ساتكٝ pM -ج

 یاص تاصٚٞا هيداَ ػٕٛد تاضذ، ٚ ٞش  یتش غفطٝ ذيتا يتشض والٞهتا سفتاس دٚ قشفٝ تا  یاػؿا یتشا يتطشا٘ ٔمكغ 9-8-5-5-8

 یسا دس فاغّٝ يتشض والٞه
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3 1c
v ذياص ٚخٝ ستٖٛ لكغ ٕ٘ا. 

اص  تشهي٘ضد وٝ ستی٘ الصْ يِٚ ضٛد؛ ضذالُ 0bوٝ  شدیتٝ غٛستي لشاس ٌ ذيتا ئمكغ تطشا٘ ٗيا
2

d
 تا ٚخٝ ستٖٛ ٔٛسد ٘ظش تاضذ. 

 شد،یٌ لشاس ستٖٛ هي اص 10hاص  تشوٓ یفاغّٝ دس ايٚ  يدس ٘ٛاس ستٛ٘ يتشض والٞهتا  یٞاداَ دس تاصضٛ هي اٌش 9-8-5-5-9

 .تاضذئ 4-2-5-8-9تا ٘ػف ٔمذاس دادٜ ضذٜ دس تٙذ  تشاتش 0b ٔٛثش شیغ ٔمذاس

اص  صیت ذي٘ثا 8-5-5-8-9ضذٜ دس تٙذ  فيتؼش يلائٓ، دس ٔمكغ تطشا٘ یاص تاسٞا ي٘اض ةيتا ؾش يتشض تٙص 9-8-5-5-12

0.33 cf ، ٚ 0.5 یفاغّٝ تٝ يتطشا٘ ٔمكغ دسd ٝاص  صیت ذي٘ثا ٌاٞي،تىیٝ ی٘اضیٝ يا ٚ ٔتٕشوض تاس ستٖٛ، ٞایٌٛضٝ يا ٞااص ِث

0.58 cf  .ضٛد 

ا٘تماَ  یتشا ئٟاس واف ذيتا يتشض والٞهخايي وٝ ا٘تماَ ٍِٙش دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد،  دس 9-8-5-5-11
pM ٝداضتٝ سا ستٖٛ ت 

 .تاضذ

اص تاس لائٓ وٝ تش ٔمكغ  ي٘اض ةيتا ؾش يتشض یٞاتٙص ٔدٕٛع ضٛد،ئخايي وٝ ا٘تماَ ٍِٙش دس ٘ظش ٌشفتٝ  دس  9-8-5-5-12

 ٘سثت تشش تئشوض اص خشٚج تٛسف ٍِٙش ا٘تماَ اص ي٘اض يتشض یٞاتٙص ٚ وٙذ،ٔي ػُٕ 8-5-5-8-9ضذٜ دس تٙذ  فيتؼش يتطشا٘
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 ی٘اضیٝ يا ٚ ٔتٕشوض تاس ستٖٛ، ٞایٌٛضٝ يا ٞااص ِثٝ 0.5d یفاغّٝ تٝ وٝ ستٖٛ تٝ يتطشا٘ ٔمكغ ٗيتشهي٘ضد سكص ٔشوض تٝ

33.0' اص ذي٘ثا وٙذ،ٔي اثش ٌاٞيتىیٝ cf ضٛد تشصیت. 

 

 پيچطي مقايمت  9-8-6

  

   اتيکل  9-8-6-1

 .ٌشددئ وٙتشَ( ج-1-8) یساتكٝ تأیٗ یٔثٙا تش ٔماقغ پیسطي ٔماٚٔت 9-8-6-1-1

thuٞا  آٖ دسوٝ  سٚد يتٝ واس ٔ اػؿاييايٗ تخص تشای  ؾٛاتف  9-8-6-1-2 TT    ٝتاضذ؛ و  ؾشية واٞص ٔماٚٔت دس

-ٔي ٔطاسثٝ( 28-8-9پیسص تٛدٜ ٚ تش اساس سٚاتف ) ی ٍِٙش آستا٘ٝ thT زٙیٗٞٓ. ضٛدٔٙظٛس ٔي 75/0پیسص تٛدٜ ٚ تشاتش تا 

thuزٝ  . زٙاٌٖشدد TT  ٘ظش ٕ٘ٛد.   تٛاٖ اص اثشات پیسص غشف تاضذ، ٔي 

cfٔطاسثات پیسص،  دس  9-8-6-1-3   پاسىاَ ٍٔا 3/8٘ثايذ تیص اص،  ٚytf  ٚyf  تشتشای ٔیٍّشدٞای ػشؾي ٚ قِٛي 

 ٍٔا پاسىاَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد.     420اص  تشتیص ٘ثايذ 4-9فػُ  دس ضذٜ تؼییٗ ضذٚداساس 

thu اٌش  9-8-6-1-4 TT   تٛدٜ ٚ ٔمذاسuT  ُتشای تأیٗ تؼادَ الصْ تاضذ )پیسص تؼادِي(، ػؿٛ تايذ تشای ٔماٚٔت دس ٔمات

thuٞای ٘أؼیٗ استاتیىي وٝ  قشاضي ضٛد. دس ٔماتُ دس ساصٜ uTپیسص  TT   است ٚ واٞص ٔمذاسuT تٛا٘ذ تٝ تاص تٛصيغ  ٔي

 تٝ ياتذ؛ واٞص crTضذ  تا uTٞای پیسطي ٔٙدش ضٛد )پیسص ٕٞساصی(، تايذ ٔمذاس  خٛسدٌي ّي پس اص ٚلٛع تشن ٘یشٚٞای داخ

 .ضٛد ٔي تؼییٗ( 29-8-9) سٚاتف اساس تش وٝ است خٛسدٌي  تشن پیسص crTوٝ قٛسی

 اػؿای قشاضي دس استفادٜ ٔٛسد ؾشية تا ٍِٙش ٚ تشش ٔماديش تاضذ، ضذٜ تاصتٛصيغ لثُ تٙذ  تا ٔكاتك uTٔمذاس  اٌش  9-8-6-1-5

 . تاضٙذ تؼادَ دس يافتٝ واٞص پیسص تا تايذ ػؿٛ، تٝ ٔتػُ ٔداٚس

  

 خًردگي ترک پيچص ي آستاوٍ پيچص  9-8-6-2

 uN. دس ايٗ سٚاتف، ٔمذاس ضٛد ٔي ٔطاسثٝ( 28-8-9) سٚاتف اساس تش تٛپُش ٔماقغ تشای ،thTآستا٘ٝ،  پیسص  9-8-6-2-1

تشای ٔماقغ  thTضٛد. پیسص  ٔؼشف ٘یشٚی ٔطٛسی است وٝ تشای فطاس، ٔثثت فشؼ ضذٜ، ٚ تشای وطص، ٔٙفي دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي

)سكص ٔمكغ ٘اخاِع تذٖٚ  gAاص  ،cpAتا ايٗ تفاٚت وٝ تٝ خای ٔتغیش  ضٛد؛ ٔي ٔطاسثٝ( 28-8-9تٛ خاِي ٘یض تش اساس سٚاتف )

 یتشٌیش٘ذٜ دس خكٛـ تشيٗتٝ تشتیة ٔساضت ٔطػٛس ٚ ٔطیف تیشٚ٘ي cpA  ٚcpp. ٔتغیشٞای ضٛدٔي استفادٜ( ٞاسكص ضفشٜ

 . تاضٙذٔي ٔمكغ

 :ٔطٛسی ٘یشٚی ضؿٛس تذٖٚ -

                                            (الف-9-8-28)
2

0.083
cp

th c

cp

A
T f

p


 
   
 

 

 :ٔطٛسی ٘یشٚی ٚخٛد غٛست دس -

                   (ب-9-8-28)

     

2

0.083 1
0.33
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cp g c
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۷۲

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



                           اسصياتي ٔماٚٔت ٔمكغ         -9-8

 

 
 

. دس ايٗ ضٛد ٔي ٔطاسثٝ( 29-8-9) سٚاتف اساس تش خاِي تٛ ٚ تٛپُش ٔماقغ تشای ،crTخٛسدٌي،  تشن پیسص  9-8-6-2-2

 ضٛد.  ٔؼشف ٘یشٚی ٔطٛسی است وٝ تشای فطاس، ٔثثت فشؼ ضذٜ، ٚ تشای وطص، ٔٙفي دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي uNسٚاتف، ٔمذاس 

 :ٔطٛسی ٘یشٚی ضؿٛس تذٖٚ -

                                                  (الف-9-8-29)
2

0.33
cp

cr c

cp

A
T f

p


 
   
 

 

 :ٔطٛسی ٘یشٚی ٚخٛد غٛست دس -

               (ب-9-8-29)
2

0.33 1
0.33

cp u
cr c

cp g c

A N
T f

p A f




 
     

 

 

 اتعاد تيمحديد ي عضً در ضدٌ هيتام پيچطي مقايمت  9-8-6-3

تأیٗ ضذٜ  ،ٚ فٛالدٞای قِٛي پیسطي تستٝ ٞایخأٛت تٛاْ ػُٕ اساس تش ،nT  آسٔٝ، تتٗ ػؿٛ پیسطي ٔماٚٔت  9-8-6-3-1

 . ضٛدٔي ٔٙظٛس صيش ٔمذاس دٚ اص تشيٗوٓ تا تشاتشٚ 

                                                       (الف-9-8-32) 
02

cot
t yt

n

A A f
T

s
 

                                                         (ب-9-8-32) 
02

cot
y

n

h

A A f
T

p
 

 تؼییٗ تطّیُ اص استفادٜ تا ٚ ضٛد؛ٔي اضاقٝ پیسطي تشش خشياٖ ٔسیش تا وٝ است ٘اخاِػي ٔمكغ سكص 0A(، 30-8-9) سٚاتف دس

0وٝ  ٕ٘ٛد فشؼ تٛأٖي زٙیٗٞٓ. ٌشدد ٔي 0.85 ohA A وٝ  تاضذ؛ohA یتستٝ ٞایخأٛت تشيٗٔساضت ٔطػٛس تٝ تیشٚ٘ي 

 وٝ ٕ٘ٛد فشؼ تٛأٖي زٙیٗٞٓ ضٛد؛ تؼییٗ دسخٝ 60 اص تش سيدسخٝ ٚ تض 30تش اص  ٘ثايذ وٓ  یصاٚيٝ قشفي اص. است پیسطي

45  ٔتغیش  زٙیٗٞٓ. تاضذtA وٙذ؛  است وٝ دس ٔماتُ پیسص ٔماٚٔت ٔي ایتستٝ خأٛت اص ساق يه ٔمكغ سكص ٔمذاس

A  ٚ ،سكص ٔمكغ ٔیٍّشدٞای قِٛي پیسطي استhp تشيٗ خأٛت تستٝ است.  تیشٚ٘ي يا٘یخف ٔ ٔطیف 

 ٌشدد: تأیٗسكص ٔمكغ تايذ قٛسی تؼییٗ ضٛد وٝ سٚاتف صيش  اتؼاد  9-8-6-3-2

 :تٛپش ٔماقغ تشای -الف

                                      (الف-9-8-31)
2 2

2
0.66

1.7

u u h c
c

w oh w

V T p V
f

b d A b d


     
       

     
 

 :خاِي تٛ ٔماقغ تشای -ب

                                           (ب-9-8-31)
2

0.66
1.7

u u h c
c

w oh w

V T p V
f

b d A b d


     
       

     
 

ب( تايذ دس -31-8-9) یساتكٝ وٙذ، ٔي تغییش ٔطیف پیشأٖٛ دس ٞا آٖ یخذاسٜ ؾخأت وٝ يخاِ تٛ ٔماقغ تشای  9-8-6-3-3

ٔٛلؼیتي وٝ ػثاست 
21.7

u u h

w oh

V T p

b d A

   
   

   
 ٌشدد.  ياتياسص سسذ،تٝ ٔمذاس ضذاوثش ٔي 
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oh/تش اص  وٓ شای ٔماقغ تٛخاِي وٝ ؾخأت خذاسٜت  9-8-6-3-4 hA p
است، ػثاست  

21.7

u h

oh

T p

A

 
 
 

ب(، تايذ تا -31-8-9ی )دس ساتكٝ 

ػثاست 
1.7

u

oh

T

A t

 
 
 

 ضٛد. ی ٔمكغ تٛ خاِي دس ٔٛلؼیتي است وٝ تٙص دس آٖ وٙتشَ ٔيؾخأت ديٛاسٜ tٌضيٗ ضٛد؛ وٝ دس آٖ خای  

  

 مقايمت اتکايي  9-8-7

 د:ٌشدٔي وٙتشَصيش  یساتكٝ تأیٗتش ٔثٙای  ،ٞش تشویة تاسٌزاسی تشای )ِٟیذٌي( ٔماٚٔت قشاضي اتىايي 9-8-7-1

(9-8-32)                                                      n uB B  

 دس ايٗ ساتكٝ:

uB ضٛد؛ٔيتؼییٗ  3-7-8-9 ٚ 2-7-8-9 ٞای اساس اِضأات تٙذ است وٝ  تش ٔمكغي اتىاي ٔماٚٔت 

uB  است؛ تٝ سكص اتىا ٚاسد )ؾشية داس( ياتىايي ٟ٘ايتاس  

  ضٛد.ٔٙظٛس ٔي 65/0، تشاتش تا 7-9ٔكاتك ؾٛاتف فػُ وٝ است ي واٞص ٔماٚٔت اتىايؾشية 

 ضٛد؛ ٔطاسثٝ ٔي (33-8) سٚاتفتا استفادٜ اص ، nB،ٔمكغ ٔماٚٔت اتىايي اسٕي  9-8-7-2

 :اص سٚاتف صيش ٔمذاستشيٗ تش اص سكص تاسٌزاسی تاضذ، وٓاٌش سكص تىیٝ ٌاٞي دس تٕاْ ٚخٜٛ ػشيؽ -الف

                                        (الف-9-8-33) 2

1

0.85n c g

A
B f A

A


 

                                                 ب(-9-8-33) 12 0.85n cB f A
 

 دس سايش ٔٛاسد: -ب

10.85n                                                  (ج-9-8-33) cB f A 
ای است وٝ سشاسش دس تىیٝ ٌاٜ تشيٗ ٞشْ يا ٔخشٚـ ٘الع ٚ يا ٌٜٛی پايیٗ تضسيسكص لاػذٜ 2Aسكص تاسٌزاسی ضذٜ ٚ  1Aدس ايٗ سٚاتف 

 ساختٝ ضذٜ است. 2تٝ  1ی تاالی آٖ ٕٞاٖ سكص تاسٌزاسی ضذٜ تٛدٜ ٚ ٚخٜٛ آٖ تا ضیة لائٓ تٝ افمي لشاس ٌشفتٝ ٚ لاػذٜ

  ٞای تست ٚ تٙذ تٝ واس ٌشفتٝ ضٛد.ٔذَدس ٘ثايذ  2-7-8 ي اسٕي تٙذٔماٚٔت اتىاي 9-8-7-3

 

  ترش اصطکاکي مقايمت 9-8-8

   کليات  9-8-8-1

ٔا٘ٙذ يه ، ی ٔطخعيه غفطٝ سكصتٝ واس تشدٜ ضٛد وٝ دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘تماَ تشش دس  ٔٛاسدیؾٛاتف ايٗ لسٕت تايذ دس  9-8-8-1-1

  ٔٙاسة تاضذ. ٞای ٔختّفيا فػُ ٔطتشن ٔیاٖ دٚ تتٗ اخشا ضذٜ دس صٔاٖ ٚ غیش ٔطاتٝتشن ٔٛخٛد يا تاِمٜٛ، فػُ ٔطتشن ٔیاٖ ٔػاِص 

 2-8-8-9لسٕت ، تايذ ٔكاتك تا vfAی تشش ٔٛسد ٘ظش، اغكىان دس غفطٝ -سكص ٔمكغ فٛالدٞای ٔٛسد ٘یاص تشای تشش  9-8-8-1-2

خٛا٘ي لاتُ تٛخٟي تا قشاضي ا٘تماَ تشش وٝ ٔٙتٟي تٝ پیص تیٙي ٔماٚٔت ضذٜ ٚ ٞٓ ٞایٌضيٗ استفادٜ اص سٚشٔطاسثٝ ضٛد. تٝ قٛس خای

 ٘تايح تٝ دست آٔذٜ اص آصٔايطات خأغ داضتٝ تاضذ، ٔداص است.

٘ثايذ اص ضذاوثش  4-9فػُ  اسائٝ ضذٜ دسضذٚد تش اساس ، nVی تشش اغكىاوي اسٕي ٔٛسد استفادٜ تشای ٔطاسثٝ yfٔمذاس   9-8-8-1-3

 تش ضٛد.ٍٔا پاسىاَ تیص 420

 ی تشش ٔٛسد ٘ظش تشای قشاضي تايذ دس اسٙاد اخشايي ٔطخع ضذٜ  تاضذ.آٔادٜ ساصی سكص غفطٝ  9-8-8-1-4

 

 مقايمت طراحي 9-8-8-2
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 وٙتشَصيش  یكٝسات تأیٗتش ٔثٙای  ،تشویة تاس ی تشضي ٔٛسد ٘ظش تشای ٞشدس ػشؼ غفطٝقشاضي ٔماٚٔت تشش اغكىاوي   9-8-8-2-1

 د:ٌشدٔي

 (9-8-34)                                                              n uV V  

 دس ايٗ ساتكٝ:

uV  9فػُ تايذ تش اساس ؾشاية تاس ٚ تشویثات تاسٌزاسی ٔؼشفي ضذٜ دس ی تشش ٔٛسد ٘ظش است وٝ دس ػشؼ غفطٝ داسؾشية٘یشٚٞای تشضي-

 ی ضاؾش تؼییٗ ٌشدد.آيیٗ ٘أٝ 6-9فػُ  ٞای آ٘اِیض ٔتؼاسف ٔؼشفي ضذٜ دس، ٚ سٚشٔٝايٗ آيیٗ ٘ا 7

nV ٝضٛد.تؼییٗ ٔي 6-2-8-8-9 تا تٙذ 2-2-8-8-9اِضأات تٙذ اساس  تشش است وٝ تش یٔماٚٔت تشش اغكىاوي اسٕي غفط  

  ضٛد. ٔٙظٛس ٔي 75/0، تشاتش تا 7-9واٞص ٔماٚٔت تشش اغكىاوي است وٝ ٔكاتك ؾٛاتف فػُ ؾشية 

تٝ غٛست  ،٘سثت تٝ غفطٝ تشش تاضٙذٔٛاسدی وٝ آسٔاتٛسٞای تشضي ػٕٛد يا ٔٛسب ، دس nVي، تشش اغكىاوي اسٕٔماٚٔت   9-8-8-2-2

  ضٛد:صيش ٔطاسثٝ ٔي

 :تشش تاضذ یػٕٛد تش غفطٝ ،اغكىان-ی تششآسٔاتٛسٞا اٌش -الف

(9-8-35)                                                                    n vf yV A f 

اغكىان  -تٛدٜ ٚ ٘یشٚی تشضي سثة ايداد وطص دس فٛالدٞای تششتشش ٔٛسب  ی٘سثت تٝ غفطٝ اغكىان-اٌش آسٔاتٛسٞای تشش -ب

 ضٛد: 

(9-8-36)                                           sin cosn vf yV A f     

 تاضذ؛  تطُٕ تشش ٔيی ٔٛسد ٘ظش تشای اغكىان دس غفطٝ -سكص ٔمكغ آسٔاتٛسٞای تشش vfA فٛق: ٚاتفدس س

  َٚاست؛ 1-8-9ؾشية اغكىان ٔكاتك تا خذ 

 ٚ ٝی تشش ٔٛسد ٘ظش است. اغكىان ٚ غفطٝ -ی تیٗ آسٔاتٛس تششصاٚي 

 

 ضراية اصطکاک 1-8-9جديل 

   ضرية اصطکاک  ضرايط سطح تماس رديف

 4.1 تتٗ سيختٝ ضذٜ تٝ غٛست يه پاسزٝ اِف

ٔیّي  6تٛدٜ، ٚ ػٕذاً تٝ ػٕك تمشيثي ی ؾؼیف اليٝتتٗ لشاس ٌشفتٝ دس ٔداٚس تتٗ سخت ضذٜ وٝ تٕیض ٚ ػاسی اص  ب

 ٔتش ٔؿشّس ضذٜ تاضذ.

 

0.1 

تٛدٜ ، ٚ تٝ غٛست ػٕذی صتش ٘طذٜ ی ؾؼیف اليٝتتٗ لشاس ٌشفتٝ دس ٔداٚس تتٗ سخت ضذٜ وٝ تٕیض ٚ ػاسی اص  ج

 تاضذ.

 

6.0 

تتٗ لشاس ٌشفتٝ دس ٔداٚس فٛالد ساختٕا٘ي ٘ٛسد ضذٜ، وٝ تٕیض ٚ ػاسی اص سً٘ تٛدٜ، ٚ ا٘تماَ تشش دس ػشؼ  ت

 ضٛد. ٞای خٛش ضذٜ ا٘داْ ٔييا ٔیٍّشد آخذاس خٛش ضذٜ يا سیٓسكص تٕاس تٛسف ٌُ ٔیخ 

 

7.0 

       0.1 75.0تشای تتٗ ٔؼِٕٛي؛0.85تشای تتٗ سثه؛  ٝی سثه.تشای تتٗ تا ٔاس 

 

 

ٞای تا  ضٛد. اٌش تتٗ تشتیص 37-8-9 ضذٜ دس سٚاتفی تشش ٔٛسد ٘ظش ٘ثايذ اص ٔماديش اسائٝ دس ػشؼ غفطnVٝٔمذاس   9-8-8-2-3

cfتشيٗ ٔمذاس ضٛ٘ذ، وٓ ديٍش اخشا  ٞای ٔختّف دس ٔداٚست يه ٔماٚٔت    .تايذ دس ايٗ سٚاتف ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌیشد 

ٔیّي ٔتش ٔؿشّس  6تٝ قٛس يه پاسزٝ ٚ يا دس ٔماتُ تتٗ سخت لثّي سيختٝ ضذٜ ٚ ػٕذا تٝ ػٕك تمشيثي  تشای تتٗ ٔؼِٕٛي وٝ -الف

 تشيٗ ٔماديش صيش استفادٜ ٕ٘ٛد:ضذٜ تاضذ، تايذ اص وٓ

۷۵

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



                           اسصياتي ٔماٚٔت ٔمكغ         -9-8

 

 
 

0.2n                                                                   اِف(-9-8-37) c cV f A
 

3.3)                                                    ب(-9-8-37) 0.08 )n c cV f A 
 

11n                                                                         (ج-9-8-37) cV A
 

 دس سايش ٔٛاسد: -ب

0.2n                                                                   اِف(-9-8-37) c cV f A
 

5.5n                                                                       (ت-9-8-37) cV A
 

 وٙذ )تش ضسة ٔیّي ٔتش ٔشتغ(.سكص ٔمكغ تتٙي است وٝ دس ٔماتُ ا٘تماَ تشش ٔماٚٔت ٔي cAدس سٚاتف فٛق، 
ي تٝ ٔماٚٔت اسٕٛاٖ ٘یشٚی اغكىان ٘اضي اص آٖ سا ت، ٔيتشش صيش اثش ٘یشٚی فطاسی دائٕي لشاس داسد یدس ٔٛاسدی وٝ غفطٝ  9-8-8-2-4

nV ي اغكىاو وشد ٚ تٝ ايٗ تشتیة آسٔاتٛس تشش ؾافٝاvfA.سا واٞص داد 

 vfAس صيش اثش ٘یشٚی وططي لشاس داسد، آسٔاتٛس الصْ تشای تطُٕ تاس وططي سا تايذ تٝ آسٔاتٛ يتشض یدس ٔٛاسدی وٝ غفطٝ  9-8-8-2-5

 اؾافٝ وشد. صْ تشای تطُٕ تششال

ٝ ت ؛تشش ٟٔاس ضٛ٘ذ یدس دٚ سٕت غفطٝ yfتٙص تسّیٓ ی تشای تٛسؼُٝٔ قٛس واٝ آسٔاتٛسٞای تشش اغكىاوي تايذ ت  9-8-8-2-6

vfی تٝ ا٘تماَ ٘یشٚ لادسقٛسی وٝ  yA f  تاضٙذ. ٝ ديٍشیغفطٝ تيه اص 
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 های یک طزفهدال 9-9

 
 گستزه  9-9-1

 یتزا ک اهتذادیر داست كِ در آًْا دال  آرهِعزفِ تتي  کی یّاضَاتظ ایي  فػل  هزتَط تِ عزاحي سيستن دال 9-9-1-1

 . . ضَدآرهاتَرگذاری هي ٍ يعزاح تحول خوص

 :زاستیس هَارد ضاهل ستنيس يیا

 پارچِ کی یّادال -الف

  یػزضِ فَالد یرٍ  شیدرجارهزكة  زيغ  یّادال -ب

 کیتِ غَرت  هتػل ضذُ اًذ كِ گزیکذیتِ  یعَر ضذُ ٍ ختِیرعَر جذاگاًِ  تِآى  یاجشا كِ ،يهزكة تتٌ یّادال -ت

 كٌٌذ.يهتحول تارّا را  ٍاحذ

 ساختِ هجَف  صيدال پ -ث

 

 اتیکل 9-9-2

 در ًظز گزفتِ ضَد.    ياحتوال یهتوزكش ٍ تاسضَّا یاثز تارّا ذیتا کغزفِی یدالْا يدر عزاح 9-9-2-1

 

 مصالح 9-9-2-2

 .ضًَذ اًتخاب 3-9 فػل عثق يستیتا تتي يعزاح اتيخػَغ 9-9-2-2-1

 .ضًَذ اًتخاب 4-9 فػل عثق يستیتا یفَالد یلگزدّايه يعزاح اتيخػَغ 9-9-2-2-2

 تاضذ. 11-4-9عثق تٌذ  يستیاجشاء هذفَى تا اتيٍ جشئ يالشاهات هػالح، عزاح 9-9-2-2-3

 

 اعضا گزیاتصال به د  9-9-2-3

 تاضذ. 16-9هغاتق ضَاتظ فػل  ذیدرجا تا یّا یشیستَى در تتي ر -ٍ دال زيت -اتػاالت دال 9-9-2-3-1

تقال ًيزٍ هغاتق ضَاتظ فػل  ذیساختِ تاصيپ یدال ّااتػاالت در  9-9-2-3-2  .ذیًوا ييرا تاه 17-9الشاهات هزتَط تِ ًا

 

 ضوابط کلي طزاحي 9-9-3

 ضخامت دالحذاقل  9-9-3-1

 ٌٌذ،يتث ةيآس ادیس شيخ اثز در دارد احتوال كِ ساختواًي اجشای دیگز یا( ّا غِيّا )تتَپُز كِ تِ جذاكٌٌذُ یّادال یزات 9-9-3-1-1

 fy=420 نيهؼوَلي ٍ فَالد تا تٌص تسلتتي  یكِ تزا 1-9-9هٌذرج در جذٍل  زیًثایذ اس هقاد (h) دال كُل ضخاهت ستٌذ،يً هتػل

MPa جام ضَد. 2-3-9-9هگز آًکِ هحاسثات خيش آًْا، تزعثق تٌذ تاضذ.  كوتزضذُ است،  نيتٌظ  420)غيز اس  fyتزای هقادیز ًا

MPa  تایذ در  1-9-9(، هقادیز جذٍل(0.4+fy/700) .ضزب ضَد 

 کغزفِی یّاحذاقل ضخاهت دال 1-9-9 جذٍل

hحذاقل ضخاهت  يگاّ ِيتک ظیضزا
  

 l/20 گاُ سادُتکيِ
 l/24 یک اًتْای هوتذ
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 l/28 دٍ اًتْای هوتذ
 l/10 عزُ )كٌسَلي(

 

تز هتز  لَگزميك1840تا  1440در هحذٍدُ  wcساختِ ضذُ تا تتي سثک )تا ٍسى هخػَظ  آرهِّای تتي تزای دال 9-9-3-1-1

 تایذ در تشرگتزیي هقذار الف ٍ ب ضزب گزدد.  1-9-9هقادیز جذٍل هکؼة( 

  (0.0003wc-1.65) -الف

 (09/1) -ب

ضًَذ ٍ تتي سثک در فطار  يٍ تتي سثک ٍ تا استفادُ اس ضوغ ساختِ ه يتتي هؼوَل يةكِ اس تزك یيّاتزای دال 9-9-3-1-2

 اغالح ضًَذ. 1-1-3-9-9هغاتق تٌذ  یذتا 1-9-9جذٍل  یزهقاد يگيزد،قزار ه

 4-17-9اگز كفپَش تػَرت هزكة تا دال كف عثق تٌذ  یااجزا ضَد،  یکپارچِتا دال تػَرت  ياگز كفپَش تتٌ 9-9-3-1-3

 تاضذ. يشتَاًذ ضاهل ضخاهت كفپَش ً ي( هhدال ) يضَد، ضخاهت كل يعزاح

 

 دال شیخ یها تیمحذود 9-9-3-2

دراس  شيٍ خ يآً شيخ ذیرا ارضاء ًکٌٌذ، تا 1-3-9-9حذاقل ضخاهت هٌذرج در تٌذ  یّا تیكِ هحذٍد یيدال ّا 9-9-3-2-1

 4-2-19-9 تٌذ در هٌذرج حذٍدهحاسثِ ضَد ٍ اس ( 2-19-9 تٌذ) یتْزُ تزدار یهذت آًْا هغاتق تا ضَاتظ هزتَط تِ حالت حذ

 .دًطَ طتزيت

 

پس اس هزكة ضذى  شيتِ هحاسثِ خ یاسيً ٌذ،یًوا يرا ارضاء ه1-3-9-9هزكة كِ ضَاتظ تٌذ  يتتٌ یدال ّا یتزا 9-9-3-2-2

اس هزكة ضذى،  صيضَد هگز آًکِ ضخاهت دال پ يتزرس ذیدّذ، تا ياس هزكة ضذى ػضَ رخ ه صيكِ پ یشيتاضذ، اها خ يػضَ ًو

 .ذیرا ارضاء ًوا1-3-9-9ضَاتظ تٌذ 

 

 آرماتورکزنص  تیمحذود 9-9-3-4

 .تاضذ 004/0 تا تزاتز ذیتا دال یلگزدّاي( در هtحذاقل كزًص ) 9-9-3-4-1

 

 (وارده یها)تالش  اسیمقاومت مورد ن 9-9-4

 اتیکل 9-9-4-1

 هحاسثِ ضَد. 7-9فػلدار ارائِ ضذُ در  ةیضز یتارّا ةيتزاساس تزك ذیتا اسيهقاٍهت هَرد ً 9-9-4-1-1

 .ضَد هحاسثِ 6-9 فػل هغاتق ليتحل ٌذیفزآ عثق ذیتا اسيً هَرد هقاٍهت 9-9-4-1-2

 

  بذاریضز بزش و لنگز 9-9-4-2

 .ًوَد هحاسثِ گاُ ِيتک تز در را Mu تَاى يه تاضٌذ، ضذُ ساختِ کپارچِی تػَرت گاُ ِيتک تا كِ یيّا دال یتزا 9-9-4-2-1

 ِيتک تز در را( Vu) دار ةیضز تزش تَاى يه تاضٌذ، ضذُ ساختِ کپارچِی تػَرت گاُ ِيتک تا كِ یيّا دال یتزا 9-9-4-2-3

 .ًوَد هحاسثِ گاُ

 در زيت يتَاى عزاحيتَدُ ٍ ه گاُاس تَزتکيِ dفاغلِ در تزش در  يهقغغ تحزاً ز،یس ظیضزا یدر غَرت تزقزار 9-9-4-2-4

 ًوَد: يعزاح يتحزاًي، تز اساس تزش در هقغغ تحزاً هقغغ تا گاُ ِيتک تز ييت فاغلِ در را تزش

 .ضَد دال يیاًتْا ًاحيِ تِ فطار اػوال هَجة ،يگاّي، در جْت تزش اػوالالؼول تکيِػکس یزٍيً -الف
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 .گزدد اػوال آى تِ کیا در تزاس ًشدیدال  یتارّا تز رٍ -ب

 ٍجَد ًذاضتِ تاضذ. گاُ تا هقغغ تحزاًيتَز تکيِ فاغلِ در یتار هتوزكش -پ

 

 يمقاومت طزاح 9-9-5

 اتیکل 9-9-5-1

 ًظز در تا هقاعغ توام در ذیتا است،( ب ٍ( الف) هَارد ضاهل كِ Φ Sn ≥U راتغِ ثذار،یتار ضز ةيّز تزك یتزا 9-9-5-1-1

 .ضَد گزفتِ ًظز در تار آثار اًذركٌص گزفتي

 .دّاًِ عَل در هقاعغ ّوِ در Φ Mn ≥ Mu  -الف

 دّاًِ عَل در هقاعغ ّوِ در Φ Vn ≥ Vu  - ب

9-9-5-1-2 Φ هحاسثِ ضَد. 3-7-9 تٌذ تا هغاتق ذیتا 

 

 لنگز 9-9-5-2

 هحاسثِ ضَد 3-8-9هغاتق تا تٌذ  ذیتا    9-9-5-2-1

دال هَاسی تا  يخوطي اغل یلگزدّايضَد، اگز ه يضکل درًظز گزفتِ ه-Tاس آى هاًٌذ تال تيز  يكِ تخط يدر دال 9-9-5-2-2

 يیادر تاالی دال در جْت ػوَد تِ هحَر عَلي تيز در دال اضافِ ضًَذ.  زیهغاتق هَارد س یيلگزدّايهحَر عَلي تيز تاضذ، تایذ ه

 . ضَديًو اػوالّا  زچِيت هَرد در ضَاتظ

 كٌسَل هاًٌذ كِ دال ػزؼ اس يتخط تز ٍارد ضزیثذار تار تزاتز در هقاٍهت یتزا تایذ تيز يعَل هحَر تز ػوَد یلگزدّايه -الف

 .گزدد يعزاح ضَد، يه فزؼ

  در ًظز گزفت. 3-3-3-6-9هغاتق تٌذ  ذیدال را تا يػزؼ هَثز قسوت كٌسَل -ب

 بزش 9-9-5-3

9-9-5-3-1 Vn هحاسثِ ضَد. 1-1-5-9-9هغاتق تا تٌذ  ذیتا 

 هحاسثِ ضَد. 4-17-9هغاتق تا تٌذ  ذیتا يافق يتزض هقاٍهت ،يتتٌ هزكة یّا دال یتزا 9-9-5-3-2

 

 آرماتورگذاری  -9-9-6

 تاضذ. 2-9-9هغاتق تا جذٍل  ذی( تاAsmin) خوطي آرهاتَرحذاقل  9-9-6-1

 عزفِ کی یّادال در يآرهاتَر خوط حذاقل 2-9-9 جذٍل

 fy ًَع آرهاتَر

(MPa) As,min 

 Ag 0.002 >420 هيلگزد آجذار

هيلگزد آجذار یا 

ضثکِ سيوي 

 جَش ضذُ

420 ≤ 

 : اس يیتشرگتز

              -الف
             

  
 

 Ag 0.0014                   -ب

 

 بزضي آرماتورحذاقل  -9-9-6-2
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( استفادُ ضَد. در غَرت ًياس تِ Avminتزضي) آرهاتَراس حذاقل هساحت  ذیتزقزارتاضذ، تا  Vu  ϕVcكِ ضزط يدر ّوِ هقاعؼ

 ِ ضَد.ثهحاس 11-9فػلهغاتق ضَاتظ  ذیتا Avminتزضي،  آرهاتَر

تِ  یاسيّستٌذ، ً ييقاتل تاه يتزض آرهاتَرتذٍى استفادُ اس  Mn  ٍVn زیهطخع ضَد كِ هقاد صیاگز تا اًجام آسها 9-9-6-2-1

 ٌاًِيدرجِ حزارت تٌحَ ٍاقغ ت زاتييآثار ًطست ًاهتقارى، اًقثاؼ، خشش، ٍ تغ ذیتا صیآسها يی. در استيً 1-2-6-9-9تٌذ  تیرػا

 هٌظَر گزدد.   یا

 

 يحزارتي و انقباض آرماتورحذاقل  -9-9-6-4

 .ضَد گزفتِ ًظزدر  4-19-9السم هغاتق تٌذ  آرهاتَرحذاقل  ذیتا يٍ اًقثاض يحزارت یهقاتلِ تا تٌص ّا یتزا 

 

 

 یجشئیات آرماتورگذار 9-9-7

 تاضذ. 1-9 َستيٍ پ 9-4-9هغاتق تٌذ  ذیتا ّاآرهاتَر یَضص تتي تزاپ 9-9-7-1
 تاضذ. 8-21-9هغاتق تٌذ  يستیآجذار تا یآرهاتَرّا یيزايعَل گ 9-9-7-2

 تاضذ. 9-21-9هغاتق تٌذ  يستیآجذار تا یآرهاتَرّاعَل ٍغلِ  9-9-7-3

 تاضٌذ. 10-8-21-9ٍ  6-9-21-9 یهغاتق تٌذّا يستیگزٍُ ضذُ تا یآرهاتَرّا 9-9-7-4

 

 آرماتورها یفاصله گذار 9-9-7-5

 تاضذ. 2-21-9هغاتق تٌذ  ذیتا ّاآرهاتَرحذاقل فاغلِ  9-9-7-5-1
 .تاضذ طتزيت 3-19-9تٌذ  زیاس هقاد ذیقزار دارًذ ًثا يكِ در هجاٍرت ٍجِ كطط يعَل یآرهاتَرّافاغلِ  9-9-7-5-2
 تاضذ. وتزيليه 3h  ٍ350  دٍ هقذار اس يیكَچکتز ذیآجذار تا یّاآرهاتَر حذاكثز فاغلِ  9-9-7-5-3

 .تاضذ وتزيليه 5h  ٍ450كوتز اس  ذیضَد تا يدر ًظز گزفتِ ه2-2-5-9-9( كِ هغاتق تٌذ s) آرهاتَرّافاغلِ  9-9-7-5-4

 

 خمطي  یهاآرماتور -9-9-7-6

 عَل  اتهقغغ  آىدر ّز عزف  ذیاس دال، تا يدر ّز هقغؼّا آرهاتَر درًيزٍی كططي یا فطاری هحاسثِ ضذُ  9-9-7-6-1

 .ضَد ييتاه السم یيزايگ

 است: زیضاهل هَارد س یيزايگ عَلكٌتزل  یتحزاًي تزا هقغغ 9-9-7-6-2

 در هحل تٌص حذاكثز  -الف

 یا قغغ لگزدّايه هحل آى در ٍ ستيً خوص تزاتز در هقاٍهت یتزا كططي لگزديه تِ یاسيدر عَل دّاًِ كِ ً یيدر هحل ّا -ب

 ضًَذ.هي خن

 خوص تزاتز در هقاٍهت تِ یًياس كِ يهقغؼ اس تؼذ است، تشرگتز ّزكذام ،d ٍ 12db اس تيص عَل تِ تایذ لگزدّايه 9-9-7-6-3

 ّا ضزٍرت ًذارد.ّای سادُ ٍ در اًتْاّای آساد عزُّای دّاًِگاُدر تکيِ آرهاتَر اداهِ. ضَد دادُ اداهِ ًثاضذ

 لگزديتؼذ اس ًقغِ خن یا قغغ ه   تزاتز تا  يتایذ حذاقل تِ اًذاسُ عَل ضذُ دادُ اداهِ يخوطي كطط یّاآرهاتَر 9-9-7-6-4 

 اداهِ یاتذ. ست،يتِ هقاٍهت در تزاتز خوص ً یاسيكططي كِ در آى ً

 ا ج( ارضاء ضذُ تاضٌذ. یكِ هَارد الف(، ب(  يیدر ًاحيِ كططي قغغ كزد هگز ا ذیرا ًثا يخوطي كطط آرهاتَر 9-9-7-6-5

     ضزط لگزديه قغغ ًقغِ در -الف
 

 
 .تاضذ تزقزار     
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دٍ تزاتز سغح السم تزای  يهساحت ذیدر ًقغِ قغغ تادادُ ضذُ  اداهِ لگزديهٍ كوتز،  وتزيليه 36قغزتا  یآرهاتَرّاتزای  -ب

    كٌذ ٍ ضزط  ييخوص تاه
 

 
 تزقزار تاضذ.       

 قغغ لگزديه یاًتْا اس 0.75dهقاٍهت در تزاتز تزش السم است، در عَلي تزاتز تا  یػالٍُ تز آًچِ تزا ،يهقغغ خاهَت اضاف -پ

 تاضذ. d/(8βb)تيص اس  ذیًثا S یتاضذ ٍ فاغلِ 0.41sbw/fyt اس كوتز ًثایذ اضافِ خاهَت هساحت. ضَد ييتاه ضذُ

ضيثذار،  یهاًٌذ دال ّا يست،ً يهتٌاسة تا لٌگزخوط يواكِ تٌص آى هستق یيدر هحل ّا يخوط آرهاتَر یتزا 9-9-7-6-6

 ضَد. ييتاه یذتا يكططي هَاسی تا ٍجِ فطاری ًيست، هْار كاف آرهاتَرٍ یا در جائيکِ  یا يچِپلِ كاًي یا هاّ

ػَرت تَدُ، ٍ ت يليوتزه16تَاى اس ضثکِ سين جَش، كِ قغز آى كوتز اس  يهتز ه 3ّای تا دّاًِ كوتز اس در دال 9-9-7-6-7

كٌذ، استفادُ ضَد.  هيپایيي دال در ٍسظ دّاًِ ػثَر  ای ًشدیک تِگاُ تا ًقغِای ًشدیک تِ تاالی دال در رٍی تکيِاس ًقغِ يهٌحٌ

 گاُ هْار ضَد.يِدر تک یاضکل( گذضتِ ٍ  يگاُ )هٌحٌتػَرت هوتذ اس رٍی تکيِ یذتا یضثکِ ا ييچٌ
 

 ای خمطيآرماتورهقطع  9-9-7-7

گاُ اداهِ یاتذ. تزای   هزتَط تِ حذاكثز لٌگز هثثت در پایيي دال، تذاخل تکيِآرهاتَر  ک سَمیّای سادُ، تایذ حذاقل گاُدر تکيِ 9-9-7-7-1

 ّا تایذ حذاقل تا ٍسظ عَل تکيِ گاُ اداهِ یاتذ.آرهاتَرساختِ اداهِ ایي ّای پيصدال

پایيي دال، حذاقل تِ اًذاسُ هحاسثِ ضذُ تزای حذاكثز لٌگز هثثت در آرهاتَر  چْارم کی، تایذ حذاقل ْاگاّتکيِسایز زای ت 9-9-7-7-2

 .گاُ، اداهِ یاتذهيليوتز تذاخل تکيِ 150

كططي هزتَط تِ لٌگز هثثت تایذ تٌحَی هحذٍد گزدد كِ آرهاتَر ( تزای db) آرهاتَرّای سادُ ٍ ًقاط ػغف، قغز گاُدر تکيِ 9-9-7-7-3

ّا تا قالب استاًذارد یا هْار گاُتؼذ اس هزكش تکيِآرهاتَر ( آى تا رػایت ضزایظ )الف( یا )ب( تذست آهذُ تاضذ. در غَرتي ختن   عَل هْاری )

 هکاًيکي )حذاقل هؼادل تا قالب استاًذارد(، اًجام ضذُ تاضذ، ًياسی تِ ارضاء ضزایظ )الف( یا )ب( ًيست.

    )   در غَرتيکِ اًتْای  هيلگزد تَسظ  ًيزٍی ػکس الؼول فطاری هحػَر ضذُ تاضذ،  -الف
  

  
   ) 

)   در غَرتيکِ اًتْای  هيلگزد تَسظ  ًيزٍی ػکس الؼول فطاری هحػَر ًطذُ تاضذ،  -ب
  

  
   ) 

Mnدر هقغغ ٍ هيلگزدّا  ، تا فزؼ تسلين توامVu .ًيش در هقغغ هحاسثِ هي ضًَذ 

 گاُ.گاُ ػثارت است اس، عَل اداهِ یافتِ تؼذ اس هزكش تکيِدر تکيِ   

 تاضذ. d  ٍ12dbز یهقاددر ًقغِ ػغف ػثارت است اس عَل تؼذ اس ًقغِ ػغف كِ تایذ تيص اس    

تؼذ اس ًقغِ         ای d ،12dbتایذ تِ اًذاسُ تشرگتزیي هقذار گاّي، هٌفي تکيِای هزتَط تِ لٌگزآرهاتَرّ  حذاقل یک سَم 9-9-7-7-4

 ػغف اداهِ دادُ ضًَذ.

 

 آرماتور های حزارتي و انقباض  9-9-7-8

 در اهتذاد ػوَد تز هيلگزدّای خوطي در ًظز گزفتِ ضًَذ. 4-6-9-9آرهاتَرّای حزارتي ٍ اًقثاؼ تایذ هغاتق تٌذ  9-9-7-8-1
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 های دوطزفهدال -9-10
 

 گستزه  9-10-1

است وِ زض آًْا زال زض زٍ اهتساز تحت اثط  آضهِزٍعطفِ تتي  یّاضَاتظ ايي  فػل  هطتَط تِ عطاحي سيستن زال 9-10-1-1

تَاًس زاضای تيطّای ظيطسطی تاضس ٍ يا هستميواً  ضَز. سيستن زال هي گيطز ٍ زض ايي زٍ اهتساز آضهاتَضگصاضی هي ذوص لطاض هي

 تىيِ زاضتِ تاضس.  "زال لاضچي"ا تا سطستَى ي "ترتزال " سطستَىتسٍى ّا ستَى ياضٍی زيَاضّا 

 :ظيطاست هَاضز ضاهل سيستن ايي

 پاضچِ يه ّای زال -الف

 تاضّا يىپاضچِ تػَضت آًْا ّوِ وِ ضًَس هتػل يىسيگط تِ چٌاى تايس آى ضًَسُ تطوية لغؼات تتٌي، هطوة ّای زال -ب

 .وٌٌس تحول ضا

 هطوة( يط)غ فَالزی وف ضٍی ضسُ اخطا ّای زال -ج

 عثكّا  ضطط آًىِ تيطچِ ِّا، ت تا يا تسٍى لغؼات پطوٌٌسُ تيي تيطچِ( هطثه )زالزٍ عطفِ  ّایتيطچِ تاسيستن زال  -ت

 زض زٍ اهتساز ٍخَز زاضتِ تاضٌس. 8-10-9تٌس 

 تَاًٌس هي ظيط ضطايظ ّوِ ضػايت تازاضًس،  يِستَى تى يا يَاضز یضٍ يواهستم وِزال لاضچي  ياّای زال ترت سيستن -ث

 :گيطًس لطاض فػل ايي ضَاتظ هطوَل

 گطفتِ ًظط زض ای ساظُ ًظط اظ زاضز، لطاضى لسوت اظ سطستَى وِ ذاضج اظ تعضگتطيي هرطٍط يا ّطم ًالع سطستَى آ -1

 .ًطَز

 .تاضسزضخِ  45ستَى ٍ سطستَى، تا هحَض ستَى ووتط اظ  ييت سطستَىٍخَُ هرطٍط يا ّطم ًالع  يا يالْا يِظاٍ -2

 ضَز. هرطٍط يا ّطم تا زال يا وتيثِ سطستَى، هحسَب هي(، اتؼاز سغح تماعغ 1c  ٍ2cاتؼاز همغغ ستَى ) -3

 ضَز. تؼييي هي 3-10-9 ظيطتٌس( تاتَخِ تِ اتؼاز lnزّاًِ آظاز زال ) -4

 يژهو تعاريف 9-10-2

  دال سيستم 9-10-2-1

 گيطًس. لطاض هيضَز وِ تحت اثط تاضّای ػوَز تط غفحِ ذَز  ای تا يا تسٍى تيط گفتِ هي ای اظ لغؼات غفحِ تِ هدوَػِ

  معادل قاب 9-10-2-2

 هطاخؼِ ضَز. 3-9-10-9تِ تٌس 

  دال چطمه 9-10-2-3

 ضَز. گاّي هحسٍز هي ّا، تيطّا يا زيَاضّای تىيِلسوتي اظ سيستن زال است وِ تِ هحَضّای ستَى

 پوضطي نوار 9-10-2-4

گيطز ٍ تِ هحَضّای عَلي  ستًَْای ّوطزيف زض پالى لطاض هيضَز وِ زض زٍ سوت هحَض  تِ لسوتي اظ سيستن زال گفتِ هي

 .ّای هداٍض هحسٍز ضَز گصضًسُ اظ ٍسظ چطوِ

  ستوني نوار 9-10-2-5

ّا ٍالغ ضَز ٍ ػطؼ آى زض ّط سوت هحَض تطاتط تا ضَز وِ زض زٍ سوت هحَض ستَى گفتِ هي زالپَضطي تِ لسوتي اظ ًَاض  

 .ًوَز هٌظَض ستًَي ًَاض زض آًطا تايس زاضز ٍخَز تيط اگطتاضس.  2l25/0يا  1l25/0زٍ همساض  ييوَچىتط

  مياني نوار 9-10-2-6

 گيطز. ًَاضی اظ سيستن زال است وِ زض حس فاغل زٍ ًَاض ستًَي لطاض هي
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  كناری نوار 9-10-2-7

 گيطز. زال ًَاضی اظ زال است وِ زض ّط سوت تيط زض ًَاض ستًَي لطاض هي -زض سيستن تيط

 دال  -تيز در سيستم تيز 9-10-2-8

زضخِ آى لسوت اظ  45تيط زض زالْا ضاهل خاى تيط ٍ لسوتي اظ زال است وِ زض ّط سوت تيط زاضای ػطضي تطاتط تا تػَيط هايل 

هططٍط تط آًىِ ايي ػطؼ زض ّط سوت  ؛گيطز  خاى تيط تاضس وِ زض ظيط يا زض ضٍی زال، ّط وسام اضتفاع تيطتطی زاضز، لطاض هي

 خاى تعضگتط اظ چْاض تطاتط ضراهت زال ًثاضس.

  كليات 9-10-3

ّط  يعهحسٍز ٍ ً یضٍش اخعا تِ تحليل، آى یاخعا يزاذل يطٍّایً يييٍ تؼ عطفِ سيستن زال زٍعطاحي تطای  9-10-3-1

تطزاضی ضا   تْطُ يظٍ ّوِ ضطا يعطاح هماٍهتٍ  ، ،ّا ضػايت ضَزّوساظی تغييط ضىلضٍضي  وِ زض آى ضطايظ تؼازل ًيطٍّا ٍ 

 تَاًس هي ضسُ ػٌَاىّای تا ضػايت هحسٍزيت ًيع 2-3-10-9تٌسضسُ زض  اضايِضٍش  سِلاتل لثَل است. تِ ػالٍُ،  يس،الٌاع ًوا

 .ضَز ُواض تطز تِ

 ًاهِ تططح ظيط است: زض ايي آييياضاضُ  هَضزضٍش  سِ 9-10-3-2

 هستمين عطاحيضٍش  -الف

 لاب هؼازل ضٍش -ب

 پالستيهضٍش  -ج

 غَضت زض) ّا گاُ تىيِ تيطّای ٍ ّاهحسٍزيت ضػايت تا عطفِ زٍ ّایزال ّوِ عـطاحـي تطای تَاى هي ضا( ب) ٍ( الف) ضٍضْای

 زض تطتية تِ ّا ضٍش ايي خعييات .لطاضزاز استفازُ هَضز هدعا عَض تِ عطفِ زٍ ّایزال عطاحي تطای ( ج)  ضٍش ٍ( ٍخَز

 پيَست هغاتك ذوطي لٌگط ضطاية ضٍش اظ تَاى هي فَق ضٍش سِ تط ػالٍُ .است  ضسُ اضائِ 11-10-9 تا 9-10-9 ّای لسوت

 .ًوَز استفازُ ًيع 9-6

 .ضًَس گطفتِ ًظط زض تايستي عطاحي زض تاظضَّا ٍ هتوطوع تاضّای آثاض 9-10-3-3

 مصالح 9-10-4

 .ضًَس اًتراب 3-9 فػل عثك تايستي تتي عطاحي هطرػات 9-10-4-1

 .ضًَس اًتراب 4-9 فػل عثك تايستي فَالزی هيلگطزّای عطاحي هطرػات 9-10-4-2

 .تاضس 11-4-9عثك تٌس  يستيتتي تا زضهسفَى  اخعاء ياتٍ خعئ يهػالح، عطاح العاهات 9-10-4-3

 اعضا ديگز ته اتصال 9-10-5

 .ًوايٌس تاهيي ضا 16-9ضَاتظ فػل  يسستَى تا -ٍ زال يطت -زال اتػاالت 9-10-5-1

 هاطزاحي دالضواتط كلي  9-10-6

 ضخامت دال حذاقل 9-10-6-1

 زّاًِ ًسثت حساوثط ٍ ّستٌس گاُتىيِ زاضای ّالثِ تواهي زض وِ زاذلي تيطّای فالس زٍعطفِ ّای زال تطای 9-10-6-1-1

 ضَز، وٌتطل ظيط هَاضز هغاتك تايس آًْا ضراهت حسالل هتؼاضف تاضّای تطای تاضس؛ هي 2 تا تطاتط آًْا وَچه زّاًِ تِ تعضي

 : تاضس وطزُ الٌاع 2-6-10-9 تٌس هغاتك ضا ذيع تِ هطتَط ّایهحسٍزيت ايٌىِ هگط

 .ثاضسً ووتط 1-10-9 خسٍل همازيط اظ -الف

 ضَز. ياضاذت هتط هيلي 125 تا تطاتط  وتيثِ تسٍى زال تطای -ب

 ضَز. ياضاذت هتط هيلي 100 تا تطاتط ،1-6-6-10-9 تٌس ضطايظ ضػايت تا وتيثِ زاضای زال تطای -ج

 ]1[زاذلي تيطّای تسٍى عطفِ زٍ ّایزال ضراهت حسالل 1-10-9 خسٍل

fy 

(MPa) 
 ]3[وتيثِ تا ]3[وتيثِ تسٍى

 ّای چطوِ تيطًٍي ّای چطوِ ّای چطوِ تيطًٍي ّای چطوِ
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 زاذلي زاذلي ]2[

 - ]4[لثِ تيط تا لثِ تيط تسٍى
 تيط تسٍى

 لثِ

 تيط تا

 ]4[لثِ
- 

280 ln/33 ln/36 ln/36 ln/36 ln/40 ln/40 
420 ln/30 ln/33 ln/33 ln/33 ln/36 ln/36 
520 ln/28 ln/31 ln/31 ln/31 ln/34 ln/34 

]1[  ln ًِضَز هي گيطی اًساظُ گاّْا تىيِ تط تا تط اظ وِ تاضس هي تلٌس خْت زض آظاز زّا (mm.) 

 .ضَز هحاسثِ زضًٍياتي تا تايس حسالل ضراهت خسٍل، زض ضسُ اضائِ همازيط تيي fy تطای ]2[

 .اًس ضسُ اضائِ  6-6 -10-9ّا زض تٌس  وتيثِ ]3[

 يطتسٍى ت يستا يطًٍيت یتاضس، چطوِ ّا 8/0ووتط اظ  fα. اگط يطًٍيت یستًَْا زض عَل لثِ ّا ييت يطّاييتا ت زالْای ]4[

 .تاضس 1-10-9-10-9هغاتك تا تٌس  يسلثِ تا يطت تطای fαلثِ زض ًظط گطفتِ ضًَس. همساض 

 

 2-10-9 خسٍل حسٍز تايس گاّْا، تىيِ تيي ّا وٌاضُ تواهي زض تيطّايي تا زالْای تطای (h) زال ولي ضراهت 9-10-6-1-2

 .وٌس الٌاع ضا 2-6-10-9 تٌس زض ضسُ هحاسثِ ذيع ّای هحسٍزيت ايٌىِ هگط ًوايس، الٌاع ضا

 ّا لثِ ّوِ زض گاّْا تىيِ تيي تيطّای تا زٍعطفِ زالْای ضراهت حسالل 2-10-9 خسٍل
[1]

fmα همساض حسالل h (mm)  

2/0≥fmα (الف) 1-1-6-10-9 تٌس 

2 ≥fmα>2/0 

ي
طي

گت
عض

ت
 

ساض
هم

: 

  (    
  

    
)

     (       )
 

 ٍ( 2)(ب)

(3) 

 )ج( 125

2 <fmα 

ي
طي

گت
عض

ت
 

ساض
هم

: 

  (    
  

    
)

     
 

 ٍ( 2)(ت)

(3) 

 )ث( 90

]1[ αfm هياًگيي همساض αf لثِ چطوِ است.  يطّایّوِ ت تطایαf هحاسثِ ضَز. 1-10-9-10-9تطاساس تٌس  تايس 

]2[ ln ًِضَز هي گيطی اًساظُ تيطّا تط تا تط اظ وِ تاضس هي هيليوتط حسة تط ٍ تلٌس خْت زض آظاز زّا. 

 تاضس. يآظاز زض خْت تلٌس تِ وَتاُ زال ه یًسثت زّاًِ ّا   ]3[
 

 حسالل اي ضَز، ييتأه سيتا ≤ 80/0αf  تا لثِ تيط يه  ،2-1-6-10-9تٌس تا هغاتك زال غيطهوتس ّای لثِ زض 9-10-6-1-2-1

 .اتسي صيافعا طهوتسيغ لثِ تا چطوِ زض زضغس 10 حسالل سيتا 2-10-9 خسٍل( ت) اي( ب)یّا لسوت زض اظيهَضزً ضراهت

-17-9 تٌس عثك وف زال تا هطوة تػَضت وفپَش اگط اي ضَز، اخطا ىپاضچِي تػَضت زال تا يتتٌ وفپَش اگط 9-10-6-1-3

   . تطَز ّن وفپَش ضراهتتَاًس ضاهل  ي( هh) زال يول ضراهت ضَز، يعطاح 4

 d العاهات يستيتا زال ضراهت ضَز، استفازُ يتطض لگطزيه ػٌَاى تِ ضاذِ چٌس اي هي تا یذاهَتْا اظ اگط 9-10-6-1-4

 .سيًوا تطآٍضزُ ضا 5-6-8-9 زضتٌس

  

 دال يشخ يتمحذود9-10-6-2
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-19-9 تطزاضی تْطُ حسی حاالت تِ هطتَط ضَاتظ تا هغاتك تايس فػل ايي هطوَل زالْای هست زضاظ ٍ آًي ذيع 9-10-6-2-1

 :ًطَز تيطتط 4-2-19-9 تٌس زض هٌسضج حسٍز اظ ظيط ضطايظ تا زٍعطفِ زالْای تطای ٍ ضَز سثِهحا 2

 .ٌسيًوا يًو الٌاع ضا 1-6-10-9حسالل ضراهت هٌسضج زض تٌس  یّا تيوِ هحسٍز ييزال ّا -الف

 وَچه زّاًِ تِ تعضي زّاًِ ًسثت ٍلثِ ّا تَزُ  ِيولگاّْا زض  ِيتى ييت يزاذل یطّايت فالسوِ  یاعطفِ زٍ یّا زال -ب

 .تاضٌس 2 اظ طتطيت آًْا

 ستيً الظم ٌس،يًوا يضا الٌاع ه 1-6-10-9وِ ضَاتظ تٌس  يهطوث يتتٌ یّا زال ضسى هطوة اظ پس عيذ 9-10-6-2-2

اظ هطوة ضسى،  صيضَز هگط آًىِ ضراهت زال پ يتطضس سيزّس، تا يه ضخ زالاظ هطوة ضسى  صيوِ پ یعيذهحاسثِ ضَز. 

   .سيًوا الٌاع ضا 1-6-10-9ضَاتظ تٌس 

 لگزديم كزنص تيمحذود 9-10-6-3

   .تاضس 004/0 تطاتط سيتا( tε) لگطزيه وطًص حسالل 9-10-6-3-1

 نياس مورد مقاومت 9-10-6-4

 كليات 9-10-6-4-1

 .ضَز هحاسثِ 7فػل زض ضسُ اضائِ زاض ضطية تاضّای تطوية تطاساس تايس ًياظ هَضز هماٍهت 9-10-6-4-1-1

 عطاحي ضٍضْای العاهات ايٌػَضت غيط زض.  آيس تسست 6 فػل هغاتك تحليل تطاساس تايس ًياظ هَضز هماٍهت 9-10-6-4-1-2

   .ضَز ضػايت خايگعيي ضٍش ػٌَاى تِ تايس فػل ايي

  ضزيثذار لنگز 9-10-6-4-2

 تىيِ تط زض ضا گاُ تىيِ زض Mu تَاى هي ضًَس، هي ساذتِ يىپاضچِ تػَضت گاُ تىيِ تا وِ ّايي زال تطای 9-10-6-4-2-1

 .ضَز تحليل 2-2-4-6-10-9 تٌس هغاتك ايٌىِ هگط ًوَز، هحاسثِ گاُ

تِ  يسگاُ تا يِتى زض Mu هؼازل، لاب ضٍش يا هستمين عطاحي ضٍش اظ استفازُ تا ضسُ تحليل ّای زال تطای 9-10-6-4-2-2

 .ضَز تؼييي 10-10-9 يا 9-10-9 تٌس يكعط اظ يةتطت

  ستون ته دال اتصاالت در ضزيثذار خمطي لنگز انتقال 9-10-6-4-2-3

 ًا طيثساضضلٌگط  يط،ضًَس وِ زض اتػال زال تِ ستَى تسٍى ت يظلعلِ هَخة ه ياتاز  ي،ثمل تاضّایزض هَاضزی وِ  -الف

وِ  يتطض يطٍیاثط ً يكآى اظ عط يواًسٍُ تال ي( تا ػولىطز ذوطfMsc) لٌگط ايي اظ ترطي تايس ضَز، ايداز( Msc)هتؼازل

 ضَز، تِ ستَى هٌتمل گطزز.  يه ايدازاعطاف ستَى زض زال  تيتَسظ ذطٍج اظ هطوع

 ضَز: ( هحاسثِ هي1-10-9اظ ضاتغِ ) fهمساض 

(9-10-1)    
 

  (
 

 
)√

  

  

 

 ثِيوت اي زال ضراهت تطاتط5/1 اضافِ تِ سطستَى اي ستَى ػطؼ تطاتط سيتا fMsc تحول یتطا (bslab) زال هؤثط ػطؼ -ب

   .تاضس سطستَى اي ستَى عطف ّط زض

تِ حساوثط همساض    الٌاع ضَز، هداظ است وِ همساض  3-10-9زض خسٍل    ٍ      یّا يتوِ هحسٍز یزض هَاضز -ج

 ضَز.  يه هحاسثِ 3-6-8-9تٌس  عثك    ىِيتغَض اتس،ي صيافعا 3-10-9اضائِ ضسُ زض خسٍل  ياغالح

( تسٍى اًتمال لٌگط يثمل یاظ تاضّا يػولىطز زٍ عطفِ )ًاض یزال است وِ تطا يزض همغغ تحطاً ثساضيضط يتٌص تطض    

   تاضس. يه

 زٍ عطفِ یزالْا یاغالح ضسُ تطا   حساوثط  3-10-9 خسٍل

 تيهَلؼ

 ستَى
        زّاًِ خْت

    حساوثط

 اغالح ضسُ

 004/01         خْت ّط زض گَضِ ستَى
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≤ 

 ستَى

 یوٌاض

 تط ػوَز

 وٌاضُ
         

004/0
≤ 

1 

 ≥01/0         وٌاضُ یهَاظ

    

  (
 

 
)√

  

  

   

 ≥01/0         خْت ّط زض ياًيه ستَى

    

  (
 

 
)√

  

  

   
 

تا اثط ًيطٍی تطضي ذاضج اظ  ٍضَز  يتا ذوص هٌتمل ًو ِو( Mscًا هتؼازل ) يثساضعطاحي تطای آى لسوت اظ لٌگط ضط -ت

 2-4-4-6-10-9، تايس تطاساس ضَاتظ تٌس (     )ضَز  هحَضی وِ زض اعطاف ستَى زض زال يا وتيثِ زال هٌتمل هي

 غَضت گيطز.

ضَز، تا لٌگط زض ػطؼ  تأهيي ياضاف يلگطزّایتا ه يا هيلگطزّافاغلِ ووتط  تا تايس ،ستَى تاالی زض هيلگطزّا تطاون -ث

   .ًوايس تحول ضا ضسُ هؼطفي)ب( 3-2-4-6-10-9)الف( ٍ 3-2-4-6-10-9 یهؤثط زال وِ زض تٌسّا

 ضزيثذار يکطزفه تزش 9-10-6-4-3

 گاُ تىيِ تط زض ضا،گاُ  ِيزض هحل تى   تَاى  يگاّْا، ه يِتا تى يىپاضچِساذتِ ضسُ تػَضت  ّایزال تطای 9-10-6-4-3-1

   .وطز هحاسثِ

 dزض فاغلِ  يگاُ ٍ همغغ تحطاً يِتط تى ييت هماعغتَاى  يتٌس الٌاع ضًَس، ه يي)الف( تا )ج( زض ا ظيضطا اگط 10-6-4-3-2

 وطز: يعطاح يزض همغغ تحطاً    یگاُ ضا تطا يِاظ تط تى

 .سيًوا ٍاضز فطاض زال يياًتْا يًَاح تط ،ياػوال تطش خْت زض گاُ ِيتى الؼول ػىس -الف

 .ضًَس  اػوال آى تِ هيًعز اي زال يفَلاً سغح زض تاضّا -ب

   ٍاضز ًطَز.  يگاُ ٍ همغغ تحطاً ِيتط تى ييت یتاض هتوطوع چيّ -ج

 ضزيثذار دوطزفهتزش  9-10-6-4-4

 تحزاني مقطع 9-10-6-4-4-1

هغاتك تا  ي،زض هماعغ تحطاً يگاّ يِتى يهتوطوع ٍ ًَاح یتطش زٍعطفِ زض هداٍضت ستًَْا، تاضّا یتطا يستا زالْا -الف

   ضًَس. ياتياضظ 2-6-8-9تٌس 

-8-9هغاتك تا تٌس  يتطش زٍ عطفِ زض هماعغ تحطاً یتطا يستا يتطض زاض سط هيد گل يا ذاهَت تا ضسُ تمَيت زالْای -ب

 ضًَس. ياتياضظ 6-2

.ضًَس اضظياتي 6-6-8-9هغاتك تا تٌس  يتطش زٍ عطفِ زض هماعغ تحطاً یتطا يستا يهسلح ضسُ تا والّه تطض یزالْا -ج

  

  

  ستون ته ضذه منتقل دال ضزيثذار لنگز و تزش اس ناضي نامتعادل دوطزفه تزضي تنص 9-10-6-4-4-2

هغاتك تا  يزض هماعغ تحطاً سيتا    يثساضضط يهٌتمل ضسُ تِ ستَى، تٌص تطض يثساضتطش زٍ عطفِ تا لٌگط ضط یتطا -الف

 لِيهٌتمل ضسُ تَس يٍ تٌص تطض    اظ  يثيهطتَط تِ تطو    ثساضيضط يضَز. تٌص تطض هحاسثِ 1-4-4-6-10-9تٌس 

   آٍضزُ ضسُ است. )الف(3-2-4-6-10-9زض تٌس     ٍ  )ب(2-4-4-6-10-9تٌس  زض    س وِ     
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عثك  يتحطاً همغغ سغحزض هطوع  سي(، تا     ) اتسي يتطش اًتمال ه تيذطٍج اظ هطوع ليوِ تسل    اظ  يترط -ب

 :سيآ يتسست ه طياظ ضاتغِ ظ   اػوال ضَزوِ   1-4-4-6-10-9تٌس 

(9-10-2)         

-9هغاتك تا تٌس  يتحطاً همغغ سغححَل هطوع  ،يتػَضت ذغ سيتا ،      اظ ًاضي يثساضضط يتٌص تطض تغييطات -ج

 .ضَز گطفتِ ًظط زض10-6-4-4-1

   

 طزاحي مقاومت 9-10-6-5

 ياتكل 9-10-6-5-1

ضا وِ ضاهل هَاضز )الف( تا )ت( است،       ضاتغِ  يستا يهماٍهت عطاح يثساض،تاض ضط يةّط تطو تطای 9-10-6-5-1-1

 .سيالٌاع ًوا

 زض ّوِ هماعغ زض عَل زّاًِ زض ّط خْت.        -الف

 است ضسُ فيتؼط)ب( 3-2-4-6-10-9تٌس( چٌاًىِ زض      زض ػطؼ زال )           -ب

 ىغطفِيتطش  یزض ّوِ هماعغ زض عَل زّاًِ زض ّط خْت تطا        -ج

   تطش زٍعطفِ یضسُ است تطا يهؼطف 1-4-4-6-10-9وِ زض تٌس  يزض هماعغ تحطاً        -ت

 

   تاضس. 1-3-7-9هغاتك تا تٌس  سيتا   9-10-6-5-1-2

-6-10-9ٍ  6-6-8-9 یتٌسّا ،ضَاتظ ضَز هي استفازُ زال تمَيت تطای تطضي والّه اظ وِ هَاضزی زض 9-10-6-5-1-3

)ت(  تا)الف( 1-1-5-6-10-9 یتٌسّا يستا ي،والّه تطض يِاظ ًاح يطٍىالٌاع ضًَس. زض ت يس)الف( زض هداٍضت ستَى تا5-1-1

   .ضًَس ضػايت

 لنگز 9-10-6-5-2

   .ضَز هحاسثِ 2-8-9هغاتك تا تٌس  تايس    9-10-6-5-2-1

 تا وتيثِ لثِ فاغلِ چْاضم يه اظ ًثايس زال، ظيط زض وتيثِ ضراهت وتيثِ، تا زالْای تطای   هحاسثِ  زض 9-10-6-5-2-2

   .ضَز گطفتِ ًظط زض تيطتط سطستَى يا ستَى تط

 تزش 9-10-6-5-3

تطاتط تا  يسػىس الؼول تا يًَاح ياهتوطوع  یزالْا زض هداٍضت ستًَْا، تاضّا يعطاح يتطض هماٍهت 9-10-6-5-3-1

  تاضس. )ب(ٍ  )الف( یحالت تٌسّا يستطييضس

هحاسثِ  5-8عثك تٌس  سيتا   ( غفحِ گصضًسُ اظ ول ػطؼ زال، يزض زست تطضس ي)همغغ تحطاً ىغطفِي تطش یتطا -الف

  ضَز.

   هحاسثِ ضَز. 6-8-9عثك تٌس  سيتا   تطش زٍعطفِ،  یتطا -ب

   .ضَز هحاسثِ 4-17-9عثك تٌس  سيتا     يافم يهطوة، هماٍهت تطض يتتٌ یزالْا یتطا 9-10-6-5-3-2

 كتيثه دالها 9-10-6-6

واّص همساض آضهاتَض هٌفي ضٍی ستًَْای زالْای ترت  يا ياظواّص حسالل ضراهت هَضز ً زض هَاضزی وِ تطای 9-10-6-6-1

 تايس ضػايت ضًَس. 4-6-6-10-9تا  2-6-6-10-9ضَز، ضَاتظ تٌسّای  يا لاضچي، السام تِ ايداز وتيثِ زض ضٍی ستَى هي

  

ّا( زض اهتساز  گاُ تؼس وتيثِ زضّط سوت هحَض ستَى ًثايس ووتط اظ يه ضطن عَل زّاًِ )هطوع تا هطوع تىيِ 9-10-6-6-2

   آى زّاًِ زض ًظط گطفتِ ضَز.

   ضراهت وتيثِ ًثايس ووتط اظ يه چْاضم ضراهت زال تاضس. 9-10-6-6-3
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زض هحاسثِ همساض آضهاتَضّای هٌفي زض ًاحيِ وتيثِ ًثايس ضراهت وتيثِ ضا تيطتط اظ يه چْاضم فاغلِ لثِ  9-10-6-6-4

   سطستَى هٌظَض وطز. يااظ تط ستَى  وتيثِ

 هي استفازُ ستَى اعطاف زض زال ضراهت افعايص اظ تطش تحطاًي همغغ سغح افعايص تطای وِ هَاضزی زض 9-10-6-6-5

 ظزگي تيطٍى ستَى تط اظ زال ضراهت هٌْای تطضگيط ػوك اًساظُ تِ حسالل ٍ ًوَز اخطا زال ظيطيي سغح زض ضا آى  تايس ضَز،

 .تاضس زاضتِ

 

 تاسضوها در سيستم دالها  9-10-6-7

تيٌي وطز، هططٍط تطآًىِ تا اًدام تحليل ٍيژُ تتَاى ًطاى  تَاى تاظضَّايي تا ّط اًساظُ پيص زض سيستن زالْا هي 9-10-6-7-1

ضا اضضا  ذيعتطزاضی تَيژُ ضَاتظ هطتَط تِ  زاز وِ سيستن اظ هماٍهت وافي تطذَضزاض است ٍ ضَاتظ هطتَط تِ حاالت حسی تْطُ

   وٌس. هي

ضا زض تؼييي  6-7-6-10-9تا  3-7-6-10-9ای اًدام ًطَز، تايس ضَاتظ تٌسّای  وِ تحليل ٍيژُ زضغَضتي 9-10-6-7-2

ضػايت وطز. زض تواهي هَاضز تايس زض عطفيي تاظضَّا زض ّط اهتساز، آضهاتَضّای اضافي  تيط تسٍى زالْای یهحل ٍ اتؼاز تاظضَّا

 تِ اًساظُ آضهاتَضّای لغغ ضسُ لطاض زاز.

 

 تيٌي وطز. ای پيص تَاى ّط تاظضَيي تا ّط اًساظُ زض ًَاحي هطتطن تيي زٍ ًَاض هياًي هتماعغ زال هي 9-10-6-7-3

  

زض ًَاحي هطتطن تيي زٍ ًَاض ستًَي هتماعغ زال فمظ تاظضَّايي تا اتؼاز ووتط اظ يه ّطتن ػطؼ ًَاض زض  9-10-6-7-4

   تيٌي وطز. تَاى پيص ّط خْت هي

تَاى  هي ضاًَاض زض ّط خْت  ّط آضهاتَضّایفمظ يه چْاضم  ،يه ًَاض ستًَي ٍ يه ًَاض هياًي ياللت هحلزض  9-10-6-7-5

  وطز. لغغ

سغح ػىس الؼول  ياتاض هتوطوع  يهتا فاغلِ ووتط اظ زُ تطاتط ضراهت زال اظ  يا يتاظضَ زاذل ًَاض ستًَ گطا 9-10-6-7-6

الٌاع  يتا والّه تطض یزالْا یتطا 6-6-8-9تٌس  يا يتسٍى والّه تطض یزالْا تطای 2-6-8-9تٌس  يسلطاض زاضتِ تاضس، تا

  گطزز.

 ضػايت 4-17-12-9هغاتك تٌس زضغـَضت ايدـاز تـاظضـَ زض سيـستن زال، تايس ضَاتظ عطاحي تطای تطش  9-10-6-7-7

 ضًَس.

 هگط آًىِ تحليل لاتل لثَلي اضايِ ضَز. ستًَي، تاظضَّا ًثايس اظ هحل تيطّا ػثَض وٌس، -زض زالْای تيط 9-10-6-7-8

 

 آرماتورگذاری در دالها  9-10-7

  گذاری آرماتور كلي ضواتط 9-10-7-1

ٍاضز تط آى  ضطيثساضهمازيط آضهاتَضّای الظم زض هماعغ هرتلف زال زض ّط اهتساز تط هثٌای لٌگطّای ذوطي  9-10-7-1-1

 ضًَس. هماعغ هحاسثِ هي
 

 دوطزفه دالهای در خمطي ميلگزد حذاقل 9-10-7-1-2

عثك  ًظط هَضززض خْت زّاًِ  يسغح وطط يىيزض ًعز سيتا ،       ي،ذوط يلگطزهساحت ه حسالل 9-10-7-1-2-1

  ضَز. ييتأه  4-10-9خسٍل 
 

 

 زٍ عطفِ یزالْا یتطا As,min 4-10-9 خسٍل
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   تاضس. 9-4-9هغاتك تٌس  يستيتا يلگطزّاه یتتي تطا پَضص 9-10-7-1-3

  تاضس 8-21-9 تٌس هغاتك تايستي آخساض هيلگطزّای گيطايي عَل 9-10-7-1-4

  تاضس 9-21-9هغاتك تٌس  يستيآخساض تا يلگطزّایٍغلِ ه عَل 9-10-7-1-5

 ضًَس یگصاض ياتخعئ 10-21-9 تٌس هغاتك تايستي ضسُ گطٍُ هيلگطزّای 9-10-7-1-6

 

 خمطي ميلگزدهای گذاری فاصله 9-10-7-1-7

 تاضس 2-21-9 تٌس عثك تايس( s) فاغلِ حسالل 9-10-7-1-7-1

ووتط اظ  يستا ي( زض هماعغ تحطاsً) آخساض عَلي هيلگطزّای فاغلِ حساوثط(، يطهدَف)غ تَپط زالْای تطای 9-10-7-1-7-2

h2 ٍ 300 هماعغ ووتط اظ  يٍِ زض تم هيليوتطh3 ٍ 300 تاضس هيليوتط. 

 

 ميلگزدها قطع 9-10-7-1-8

 تايس ًاپيَستِ لثِ تط ػوَز هيلگطزّای هْاض زاضز، تىيِ زيَاضّا يا ستًَْا لثِ، تيطّای تط زال وِ هَاضزی زض 9-10-7-1-8-1

 :ًوايس الٌاع ضا( ب) ٍ( الف) هَاضز

 هيليوتط 150 تطاتط حسالل لالب تا يا هستمين گيطايي عَل  ٍ ياتٌس ازاهِ زال لثِ تا تايس هثثت ذوطي هيلگطزّای -الف

 .تاضٌس زاضتِ زيَاضّا يا ستًَْا لثِ، تيطّای زاذل

 ضًَس هْاض ای تگًَِ زيَاضّا يا ستًَْا لثِ، تيطّای زض زيگط تػَضت يا ضسُ لالب يا ذن تايس هٌفي ذوطي هيلگطزّای -ب

    گطزز تاهيي زيَاض يا ٍ ستَى لثِ، تيط زاذلي تط اظ وافي هْاضی عَل وِ

گاُ وٌسَل ضَز، هْاض  يا زيَاض هٌتْي ًطَز يا فطاتط اظ تىيِ لثِزض هَاضزی وِ زال زض لثِ ًاپيَستِ تِ تيط  9-10-7-1-8-2

 تَاًس زاذل زال غَضت گيطز. وطزى هيلگطزّای ػوَز تط ايي لثِ هي

 

 های تا تيز آرماتورگذاری دال اختصاصييات ئجش 9-10-7-2

تعضگتط اظ    لثِ تا  يطّایت يالثِ ٍ  يَاضّایتا ز چيضلا زالْای تطای ٍ( هياًي تيطّای)تا  عطفِ زٍ زالْای تطای 9-10-7-2-1

زض پاييي ٍ تاالی زال  5-2-7-10-9تا  2-2-7-10-9ضطح تٌسّای  ِت گَضِّای ذاضخي زالْا تايس آضهاتَضّای  زض گَضِ يه

 اضافِ وطز.

 هثثت ذوطي لٌگط حساوثط تاضس لازض تايس ػطؼ، ٍاحس زض زال تاالی ٍ پاييي زض گَضِ آضهاتَضّای اظ ّطيه 9-10-7-2-2

  .وٌس تحول ضا زال

 تاالی)زض  گَضِ اظ گصضًسُ لغط تط ػوَز هحَضی حَل ،(Mu) گَضِ آثاض تسليل ضطيثساض لٌگط ضَز فطؼ تايس 9-10-7-2-3

   .ضَز هي اػوال( زال پاييي)زض  گَضِ اظ گصضًسُ لغط هَاظی  هحَضی حَل ٍ( زال

 يلگطزّاه يٌػَضتا يط. زضغضًَس زازُ لطاض زال پاييي زض لغط تط ػوَز ٍ زال تاالی زض لغط هَاظی تايس هيلگطزّا 9-10-7-2-4

   زال ٍ توَاظات اضالع چطوِ ّا زض گَضِ ّا لطاض زازُ ضًَس يييتػَضت زٍ ضثىِ زض تاال ٍ پا يستا

 .ضًَس زازُ لطاض تعضگتط، زّاًِ پٌدن يه حسالل تا تطاتط عَلي تا اهتساز ّط زض تايس گَضِ آضهاتَضّای 9-10-7-2-5

 

fy (MPa) As,min(mm لگطزيه ًَع
2
) 

 Ag 0.002 >420 آخساض لگطزيه

 نيس اي آخساض لگطزيه

 ضسُ خَش
420 ≤ 

 ييطتطيت

 : همساض
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 های تذون تيز آرماتورگذاری دال اختصاصي جشييات 9-10-7-3

-7-10-9ضَاتظ تٌسّای  8-1-7-10-9َاتظ تٌسّای ـط ضـالٍُ تـّای ترت ٍ لاضچي ػزض آضهاتَضگصاضی زال 9-10-7-3-1

   تايس ضػايت ضًَس. ًيع 8-3-7-10-9تا  3-2

 1-10-9ای هٌسضج زض ضىل ـَل ّـس حسالل عـايـا تـلگـطزّـتـطای تؼييي هحـل ذن يـا لغغ وـطزى هي 9-10-7-3-2

   ضػايت ضًَس.

گاُ هغاتك آًچِ  آضهاتَضّای هٌفي فطاتط اظ تط تىيِ عَلًثاضٌس،  تطاتطّای هداٍض ّن  زّاًِ عَلزض هَاضزی وِ  9-10-7-3-3

   تايس تط هثٌای عَل زّاًِ تعضگتط هحاسثِ ضَز. ،ًطاى زازُ ضسُ است 1-10-9زض ضىل 

ذن وطزى هيلگطزّای هثثت تطای ازاهِ آًْا تِ ػٌَاى  آضهاتَض هٌفي تططعي هداظ است وِ زض تأهيي عَلْای  9-10-7-3-4

   .زضخِ زضًظط گطفتِ ًطَز 45، ظاٍيِ ذن تعضگتط اظ 1-10-9حسالل تَغيِ ضسُ زض ضىل 

 تِ زالْا اگطٍ  ؛زضًظط گطفتِ ضًَس 1-10-9عَل هيلگطزّا ًثايس وَچىتط اظ همازيط تَغيِ ضسُ زض ضىل  9-10-7-3-5

 ًظط زض آيس،هي زست تِهحاسثِ  اظ آًچِتا  تطاتط حساللتايس  عَل ايي، ٌسٌػول و يخاًث تاض تطاتط زض هماٍم اغلي اػضایػٌَاى 

   ..زضَ گطفتِ

تا ٍغلِ  يا ياتٌسزض ّط خْت ازاهِ  يستا ي،زاذل ًَاض ستًَ يييآخساض پا يوْایس ياآخساض  يلگطزّایه ّوِ 9-10-7-3-6

 زازُ لطاض 1-10-9هغاتك ضىل  يسضًَس. ٍغلِ ّا تا ٍغلِ Bوالس  يٍغلِ وطط ياواهل، ٍغلِ خَش ضسُ واهل  يىيهىاً

   .ضًَس

 هيلگطزّای تَسيلِ ضسُ هحسٍز ًاحيِ اظ تايس خْت ّط زض ستًَي ًَاض پاييي آخساض سين يا هيلگطز زٍ حسالل 9-10-7-3-7

   .ضًَس هْاض ذاضخي گاّْای تىيِ زض تايس ٍ ًوايٌس ػثَض ستَى عَلي

 يطاهىاًپص 7-3-7-10-9اظ زاذل ستَى عثك تٌس  يييپا يلگطزّایػثَض ه ييىِخا يتا والّه تطض یزالْا زض 9-10-7-3-8

ٍ  يٌستِ ستَى ػثَض ًوا يهتا حس اهىاى ًعز ياظ زاذل والّه تطض يسزض ّط خْت تا يييپا ينس يا يلگطزحسالل زٍ ه يست،ً

 ستًَْای زض. ضًَس ٍغلِ Bوالس  يٍغلِ وطط يا واهل، ٍغلِ خَش ضسُ واهل يىيتا ٍغلِ هىاً ياتَزُ  يَستِتػَضت پ

 .ضًَس هْاض تطضي والّه زض تايس سيوْا يا هيلگطزّا ذاضخي،
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 طيت تسٍى زٍعطفِ یزالْا زض آخساض یلگطزّايه عَل حسالل 1-10-9 ضىل

 

 خاموتها -تزضي ميلگزدهای 9-10-7-4

تاضس. يهداظ ه يتطض يلگطزچٌسگاًِ ٍ ذاهَت تستِ تِ ػٌَاى ه Uسازُ،  U يِ،پا ته ذاهَتْای اظ استفازُ 9-10-7-4-1

   

  تاضس. 5-21-9هغاتك تا تٌس  يستا ذاهَتْا ضىلٍ  هْاض 9-10-7-4-2

  تاضس. 5-10-9هغاتك تا خسٍل  يسآًْا تا یٍ فاغلِ گصاض يطیغَضت استفازُ اظ ذاهَت، هحل لطاضگ زض 9-10-7-4-3

  

 گصاضی فاغلِ ّای هحسٍزيت ٍ ذاهَت اٍليي هَلؼيت 5-10-9 خسٍل

 اًساظُ خْت

 گيطی
 گيطی اًساظُ تؼطيف

 فاغلِ، تيطتطيي

(mm) 

 ٍخِ تط ػوَز

 ستَى

 اٍليي تا ستَى تط اظ فاغلِ

 ذاهَت
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 دار سز -يتزض ميلگزدهای 9-10-7-5

   .ضَز زازُ لطاض زال غفحِ تط ػوَز وِ است هداظ زاض سط يتطض يده گلاستفازُ اظ  يغَضت زض 9-10-7-5-1

 :تاضس)ج(  تا)الف(  هدوَع هٌْای زال ضراهت تطاتط حسالل تايس تطضي هيد گل هدوَػِ ولي اضتفاع 9-10-7-5-1-1

  يفَلاً يذوط يلگطزّایپَضص تتي ه -الف

 هيد گل ًَاضی پايِ ضٍی تتي پَضص -ب

   وطص زض ذوطي هيلگطز لغط ًػف -ج

 .تاضس 6-10-9عثك خسٍل  يسسطپْي تا يتطض يدگل ه یٍ فاغلِ گصاض يطیلطاضگ هحل 9-10-7-5-1-2

 

 گصاضی فاغلِ ّای هحسٍزيت ٍ تطضي هيد گل هَلؼيت 6-10-9 خسٍل

 الظم ضطط یطيگ اًساظُ ضطح یطيگ اًساظُ خْت
 فاغلِ حساوثط

 (وتطيلي)ه

 

 ٍخِ تط ػوَز

 ستَى

  هَاضز ّوِ ّا ديه گل يغيهح ذظ يياٍل تا ستَى ٍخِ فاغلِ
 ⁄  

  يتطض یّا ديگل ه يغيذغَط هح ييثاتت ت فاغلِ

   :     اگط

    √    
  

 ⁄  

   :    اگط

    √    
 

 ⁄  

 ٍخِ تا یهَاظ

 ستَى

 ييىتطيًعز یهداٍض تط ضٍ یّا ديگل ه ييت فاغلِ

 تِ ٍخِ ستَى  ظيهح
 2d هَاضز ّوِ

 

 دوطزفه  يزچهت سيستمهای 9-10-8

 كليات 9-10-8-1

 تطای وِ تاضس هي فَلاًي زال يه ٍ هٌظن فَاغل تا ّای تيطچِ يىپاضچِ تطوية ضاهل عطفِ زٍ تيطچِ ساظُ 9-10-8-1-1

   .ضَز هي عطاحي عطفِ زٍ ػولىطز

  .تاضس هتط  هيلي 100 اظ تطون ًثايس ،آى عَل زض ػومي طّ زض يطچِت ػطؼ 9-10-8-1-2

   .ًوايس تداٍظ آىتطاتط ػطؼ حسالل  5/3اظ  ًثايس تيطچِظزُ  يطٍىت لسوت ولي اضتفاع 9-10-8-1-3

   .ًوايس تداٍظ هتط هيلي 750 اظ ًثايس ّاتيطچِ تيي آظاز فاغلِ 9-10-8-1-4

   وطز. ياضاذت 5-8-9تطاتط همساض هحاسثِ ضسُ زض تٌس  1/1 تَاى  يضا ه    همساض 9-10-8-1-5

تحول  یگاُ تطا يِتط تى زض ٍ تَزُ پيَستِ تايس تيطچِ ّط زض يتحتاً يلگطزه يهحسالل  ی،اًسدام ساظُ ا تطای 9-10-8-1-6

fy  .هْاض ضَز  

  ذاهَتْا تيي فاغلِ
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زال ضا  يتا زضًظط گطفتي توطوع تاضّا، العاهات هماٍهت ذوط يسّا تا يطچِػوَز تط ت يلگطزّایهمغغ ه سغح 9-10-8-1-7

   تاضس. 4-19-9هغاتك تٌس  يٍ حطاضت يخوغ ضسگ يلگطزّایحسالل تطاتط سغح ه يسٍ تا يسالٌاع ًوا

 تِ تايس ًوايس ًوي الٌاع ضا 4-1-8-10-9 تا 1-1-8-10-9 یتٌسّا یّا يتوِ هحسٍز عطفِ زٍ تيطچِ ساظُ 9-10-8-1-8

   .ضَز عطاحي تيط يا زال ػٌَاى

 ای ساسه های پزكننذه تا تيزچه های سيستم 9-10-8-2

  حسالل تطاتط تا  یهماٍهت فطاض  یزاضا يتلَن سفال يا يتلَن تتٌ یاظ پطوٌٌسُ ّا اگط 9-10-8-2-1
ّا استفازُ  طچِيزض ت  

   .ضًَس اػوال سيتا 2-1-2-8-10-9 ٍ 1-1-2-8-10-9 یضَز، تٌسّا

 ّا طچِيت ييت آظاز فاغلِ زٍاظزّن هي ييت همساض ييتعضگتط تطاتط حسالل سيتا ّا پطوٌٌسُ یضٍ زال ضراهت 9-10-8-2-1-1

  .تاضس هتطيليه 40 ٍ

زض تواس تا  یّاوٌٌسُ پط  لائن یّا خساضُ وِ است هداظ ،يهٌف يذوط هماٍهت ٍ تطش هحاسثِ یتطا 9-10-8-2-1-2

  .ضًَس زاذل هماٍهت هحاسثات زض سيًثا وٌٌسُ پط یّاترص ِيتم. ضًَس آٍضزُ حساب تِ ّاطچِيت
  

 ديگز های پزكننذه تا تيزچه های سيستم 9-10-8-3

تطزاضت استفازُ ضَز، ضراهت زال  لاتل ّایلالة اظ ياًثاضٌس  1-2-8-10-9زض تغاتك تا تٌس  ّا،وٌٌسُ پط اگط 9-10-8-3-1

.تاضس هتطهيلي 50 يا  ّاتيطچِ تيي آظاز فاغلِ زٍاظزّن يه همساض زٍ اظ يىي تعضگتطيي تا تطاتط حسالل تايس ّاوٌٌسُ پط ضٍی

  
  

 “مستقيم طزاحي”روش 9 -9-10

 گستزه 9-10-9-1

 ٍ( ٍخَز غَضت)زض  گاّْا تىيِ تيي تيطّای زالْا، آًْا زض وِ ّايي سيستن تطایا ض هستمينعطاحي  ضٍش 9-10-9-1-1

   ىاض تطز.ت تَاى هي لائن تاضّای اثط تحت ،تطىيل لاتْای هتؼاهس زٌّس ستًَْا

زض ّايي هٌاسة تا ّن تطوية وطز ٍ  تَاى تا فطؼ ًتايح تحليل تاضّای لائن ٍ تحليل تاضّای خاًثي ضا هي 9-10-9-1-2

تَاى تالضْای  عطاحي تِ واض تطز. زضغَضت ػسم استفازُ اظ فطضيات هٌاسة تطای تطوية ًتايح تحليل تاضّای لائن ٍ خاًثي هي

 ًاضي اظ تاضّای خاًثي ضا فمظ تِ تيطّا ٍ ستًَْا ٍ زضغَضت ػسم ٍخَز تيطّا تِ ًَاضّای ستًَي ٍ ستًَْا اػوال ًوَز.
  

 اثثات تحليل تا وِ است هداظ غَضتي زض 6-2-9-10-9تا  1-2-9-10-9 یتٌسّا یّا يتاذتالف اظ هحسٍز 9-10-9-1-3

 ضطايظ ٍ است ًياظ هَضز هماٍهت تا تطاتط حسالل همغغ ّط زض عطاحي هماٍهت ضَز، هي الٌاع ٌّسسي ساظگاضی ٍ تؼازل ضَز

   ضَز هي ضػايت ذيع هحسٍزيتْای ضاهل تطزاضی تْطُ

 .ضًَس هي گطفتِ ًظط زض هساحت ّواى تا هطتؼي گاُ تىيِ تػَضت هٌظن چٌسضلؼي يا ای زايطُ گاّْای تىيِ 9-10-9-1-4
   

 مستقيم طزاحيروش  یها محذوديت 9-10-9-2

   سيستن زال تايس زضّط اهتساز حسالل سِ زّاًِ پيَستِ زاضتِ تاضس. 9-10-9-2-1

ًثايس تيطتط ضًَس،  يه يطیگاّْا زض ّطخْت اًساظُ گ يِاظ هطوع تا هطوع تى وِّای هتَالي زضّط اهتساز  زّاًِ 9-10-9-2-2

   اظ يه سَم زّاًِ تعضگتط تا يىسيگط اذتالف عَل زاضتِ تاضٌس.

تعضگتط اظ  ًثايسّا،  گاُ زالْا تايس هستغيلي ضىل تاضٌس ٍ ًسثت عَل تِ ػطؼ آًْا، هحَض تا هحَض تىيِ چطوِ 9-10-9-2-3

   تاضس. 2

 ستًَْای هطوعی ذظ تيي هحَض ّط اظ هحَضی تطٍى خْت زض زّاًِ زضغس 10 اظ ًثايس ستَى هحَضی تطٍى 9-10-9-2-4

  .ًوايس تداٍظ هتَالي
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 ضطية تسٍى ظًسُ تاض. ضًَس پرص زّاًِ ول ضٍی يىٌَاذت تغَض ٍ تاضٌس ثملي تاض تسثة تٌْا تايس تاضّا ّوِ 9-10-9-2-5

   .ًوايس تداٍظ ضطية تسٍى هطزُ تاض تطاتط زٍ اظ ًثايس

ًسثت سرتي تيطّا زض زٍ اهتساز ػوَز تطّن تايس  ،ضٍی تيطّايي تىيِ زاضًس تطچْاض عطف  ّطزض زالْايي وِ زض  9-10-9-2-6

 غسق وٌس. 3-10-9زض ضاتغِ 
  

 روش طزاحي  9-10-9-3

ضزيف ستًَْا يا زيَاضّا، زض اهتساز عَلي ٍ ػطضي ّط ساظُ هتطىل اظ تؼسازی لاب ػوَز تطّن زض اهتساز  9-10-9-3-1

   ضَز. ساذتواى زض ًظط گطفتِ هي

هٌفي  ضطيثساضهثثت ٍ هتَسظ لٌگطّای ذوطي  ضطيثساضذوطي  ّایهدوَع لسض هغلك حساوثط لٌگط 9-10-9-3-2

ضَز. تؼييي هي 6-9-10-9ضَز، تط عثك تٌس  استاتيىي ًاهيسُ هي ضطيثساضّا زض ّط زّاًِ اظ لاب، وِ لٌگط ذوطي  گاُ تىيِ
   

تيي لٌگطّای ذوطي  7-9-10-9استاتيىي تِ زست آهسُ زض ّط زّاًِ هغاتك تٌس  ضطيثساضلٌگط ذوطي  9-10-9-3-3

   ضَز. ّا زض ًَاض پَضطي تمسين هي گاُ هٌفي تىيِ يثساضهثثت ٍسظ زّاًِ ٍ لٌگطّای ذوطي ضط ضطيثساض

ضَز ٍ  هي َظيغتيي تيط ٍ زالْا ت  12-9-10-9هثثت ٍ هٌفي ًَاض پَضطي هغاتك تٌس  ضطيثساضلٌگط ذوطي  9-10-9-3-4

 عطاحي تيط ٍ زالْا تطای آى لٌگطّا ذَاّس تَز.

تؼييي  14-9-10-9تٌسگاّي تا استفازُ اظ ضَاتظ  زض ستًَْا ٍ زيَاضّای تىيِ يثساضلٌگطّای ذوطي ضط 9-10-9-3-5

  ضًَس. هي

  ضًَس يي هيتؼي 15-9-10-9ّای تطضي زض تيطّا ٍ زالْا تا استفازُ اظضَاتظ تٌس   تالش 9-10-9-3-6
  

 تارگذاری متناوب 9-10-9-4

چٌاًچِ ًحَُ لطاض گطفتي تاضّای ظًسُ واهال ضٍضي تاضس، لاب تايس تطای ايي ٍضؼيت تاضگصاضی تحليل ٍ عطاحي  9-10-9-4-1

 ضَز.

ٍلي همساض تاض ظًسُ اظ سِ چْاضم تاض هطزُ ووتط تاضس  ،چٌاًچِ ًحَُ لطاض گطفتي تاضّای ظًسُ واهال ضٍضي ًثاضس 9-10-9-4-2

ّا ّوعهاى تاضگصاضی ضًَس، لاب تايس تطای تاض ظًسُ ًْايي  ى تاضس وِ توام زّاًِيا زضغَضتي وِ هاّيت تاضّای ظًسُ چٌا

   ّا تحليل ٍ عطاحي ضَز. ّوعهاى ضٍی توام زّاًِ

تطلطاض ًثاضس، تاضگصاضی هتٌاٍب ضٍی  2-4-9-10-9ٍ  1-4-9-10-9زض غَضتي وِ ّيچه اظ ضطايظ تٌسّای  9-10-9-4-3

ّای هداٍض  ّا العاهي است. زضايي غَضت تطای تؼييي حساوثط لٌگط ذوطي هثثت زض يه زّاًِ تايس آى زّاًِ ٍ زّاًِ زّاًِ

ظًسُ ًْايي تاضگصاضی وطز. ّوچٌيي تطای تؼييي حساوثط لٌگط ذوطي هٌفي ضٍی  ضاتچْاضم  تؼسی ضا تِ عَض يه زضهياى تا سِ

 چْاضم تاض ظًسُ ًْايي تاضگصاضی وطز. گاُ ضا تا سِ ّای هداٍض آى تىيِ گاُ تايس زّاًِ يه تىيِ

ايداز ضسُ زض لٌگطّای ذوطي هَضز استفازُ زض عطاحي لغؼات زض ّيچ حالت ًثايس ووتط اظ لٌگطّای ذوطي  9-10-9-4-4

   ّا تاضٌس. لاب، تحت اثط تاضّای ظًسُ ًْايي ضٍی توام زّاًِ
   

  يزهات ينسثت سخت 9-10-9-5

تيطّا زض زٍ   ًسثت سرتي تايسگاّي ػولىطز يىپاضچِ زاضًس،  زالْايي وِ زض چْاض سوت تا تيطّای تىيِ زض 9-10-9-5-1

 اهتساز ػوَز تطّن، زض ضاتغِ ظيط غسق وٌس:

(9-10-3)     
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(9-10-4)    
     
     

 

   .زاز اًدام زليمتطی تحليل تايس ذوطي لٌگطّای تَظيغ تطای ًثاضس، غازق فَق ضاتغِ چٌاًىِ زالْا ايي زض

)تطاوت( تاضٌس، زض زّاًِ  ًطيويّای ذاضخي وِ زاضای سطستَى يا  گاُ حساوثط لٌگط ذوطي هٌفي زض تىيِ 9-10-9-5-2

)تطاوت( اظ تط  ًطيويتِ فاغلِ ًػف تػَيط افمي سطستَى يا  حساوثطوِ  استػوَز تط لثِ زال، تطاتط لٌگط ذوطي همغؼي 

  .تاضس لطاضزاضتِ يگاّ الواى تىيِ

)تطاوت( زض زّاًِ ػوَز تط لثِ  ًطيويسطستَى يا  تسٍىّای ذاضخي  گاُ حساوثط لٌگط ذوطي هٌفي زض تىيِ 9-10-9-5-3

   .تاضس هي گاّي تىيِ الواى تط زضزال، تطاتط لٌگط ذوطي 

لٌگطّای   تَاى هدوَع لسض هغلك تـاضس، هي 2-9-10-9 تٌسهحـسٍزيتْای  ضاهل يچٌـاًچِ سيستن زالـ 9-10-9-5-4

واّص زاز ٍ  11-10-9ذوطي هثثت ٍ هتَسظ لٌگطّای ذوطي هٌفي زض ّط زّاًِ اظ لاب ضا تا همساض اضايِ ضسُ زض ضاتغِ 

 همازيط لٌگطّای ذوطي هثثت ٍ هٌفي ضا تِ تٌاسة اغالح وطز.

   

 استاتيکي در هز دهانه  ضزيثذارلنگز خمطي  9-10-9-6

هحاسثِ ضَز. هدوَع لسض هغلك  يًَاض پَضط يه یتطا يسّط زّاًِ تا تطای (Mo) ولي ضطيثساض استاتيىي لٌگط 9-10-9-6-1

Mu تا تاضس تطاتط حسالل تايس خْت ّط زض هٌفي هتَسظ ٍ هثثت: 

(9-10-5) 
8

llw
M

2

1n2u
o  

)تطاوت( يا  ّا ًطيويفاغلِ تط تا تط زاذلي ستًَْا، سطستًَْا،  11-10-9( زض ضاتغِ nl1عَل آظاز زّاًِ ) 9-10-9-6-2

165.0زضّط حال ًثايس وَچىتط اظ  nl1گاّي است. همساض  زيَاضّای تىيِ l ِّا  گاُ زض هحاسثات هٌظَض ضَز. زضغَضتيىِ تىي

تَاى يه همغغ هطتغ ضىل تا ّواى هساحت هٌظَض وطز ٍ  زاضای همغؼي تِ ضىل زايطُ يا چٌسضلؼي هٌظن تاضٌس، تطای آًْا هي

nl1 ضا تا تط ايي همغغ فطضي زضًظط گطفت   

 تطاتط تايس l2وٌس،  ييطگاّْا تغ يِتى یچطوِ ّا زض ّط عطف ذظ هطوع ياگط زّاًِ ػطض ،11-10-9ضاتغِ  زض 9-10-9-6-3

   .ضَز گطفتِ ًظط زض هداٍض ػطضي ّای زّاًِ هياًگيي تا

 یلثِ زال زض ًظط گطفتِ ضَز، فاغلِ اظ لثِ تا ذظ هطوع يه یاگط زّاًِ هداٍض ٍ هَاظ ،11-10-9ضاتغِ  زض 9-10-9-6-4

 .ضَز l2  يگعييخا يسچطوِ تا

 
   

  يکياستات يثذارضز یكل لنگزها يعتوس 9-10-9-7

 ضَز:  يغتَظ يطظ غَضت تِ تايس (Mo) يىياستات يثساضلٌگط ضط ياًيه یزّاًِ ّا زض 9-10-9-7-1

 oM65.0گاُ  لٌگط ذوطي هٌفي ّط تىيِ – الف

  oM35.0لٌگط ذوطي هثثت ٍسظ زّاًِ – ب

 ضَز تَظيغ 7 -10-9هغاتك خسٍل  تايس (Mo) يىياستات يثساضلٌگط ضط یوٌاض یزّاًِ ّا زض 9-10-9-7-2

 

 یاستاتيىي زض زّاًِ وٌاض ضطيثساضلٌگط ذوطي  َظيغت 7-10-9 خسٍل

 

ذوطي لٌگط  

 گاّي تىيِ ضطايظ

ترت زال  تا زال 

  تيط

 گاُ تىيِ

  وٌاضی
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، 2-6-9-10-9هغاتك تا تؼطيف تٌس  2-7-9-10-9ٍ  1-7-9-10-9هٌفي تٌسّای  ضطيثساضلٌگطّای ذوطي  9-10-9-7-3

   ضًَس. ّا هحسَب هي گاُ زض تط تىيِ ضطيثساضلٌگطّای ذوطي 

 ؛گاُ عطاحي ضًَس ّای هياًي تايس تطای تعضگتطيي لٌگط ذوطي هَخَز زض زٍ سوت تىيِ گاُ هماعغ هداٍض تىيِ 9-10-9-7-4

   .ضَز تَظيغ هداٍض الواًْای سرتي تا هغاتك ًاهتؼازل لٌگط تحليل اًدام تا آًىِ هگط

گاُ وٌاضی  ّای زال تايس تطای لٌگط پيچطي تطاتط تا لٌگط ذوطي هٌفي سْن زال زض تىيِ تيطّای لثِ يا لثِ 9-10-9-7-5

   عطاحي ضًَس.

 مثثت و منفي ضزيثذارلنگزهای خمطي  يعتوس 9-10-9-8 

تطاساس آًچِ وِ زض فػل زّن گفتِ ضسُ است، زضهَضز سيستوْای  ضطيثساضتاظ پرص لٌگطّای ذوطي  9-10-9-8-1

هثثت ٍ هٌفي زض يه زّاًِ ضا  ضطيثساضضًَس، هؼتثط ًيست. اها لٌگطّای ذوطي  زالْايي وِ تا ضٍش هستمين عطاحي هي

لٌگط  تَاى تا حس زُ زضغس ون يا ظياز وطز هططٍط تط آًىِ تأثيط هتماتل آى زض سايط لٌگطّای ذوطي زضًظط گطفتِ ضَز ٍ هي

-10-9هؼازلِ  يلِ( زض خْت هَضز ًظط حسالل تطاتط تا همساض هحاسثِ ضسُ تَسMoچطوِ ) يه یتطا يول يثساضضط يىياستات

   .تاضس 11
 

  نوار پوضطي در ضزيثذارخمطي  هایلنگز 9-10-9-9

هياًي، زض ًَاض پَضطي ٍ زض ًَاضّای ستًَي ٍ هياًي، تطاتط تا لٌگط  ّْایگا ساوثـط لٌگـط ذوطي هٌفي زض تىيِح 9-10-9-9-1

ذوطي زض همغغ گصضًسُ اظ تط ستَى است. فاغلِ هحَض ستَى اظ ايي تط زضّط حال ًثايس تعضگتط اظ 
1175.0  ِزضًظط گطفت ،

   ضَز.

)تطاوت( تاضٌس، زض زّاًِ  ًطيويّای ذاضخي وِ زاضای سطستَى يا  گاُ حساوثط لٌگط ذوطي هٌفي زض تىيِ 9-10-9-9-2

)تطاوت( اظ تط الواى  ًطيويػوَز تط لثِ زال، تطاتط لٌگط ذوطي زض همغؼي حساوثط تِ فاغلِ ًػف تػَيط افمي سطستَى يا 

   است. يگاّ تىيِ

)تطاوت( زض زّاًِ ػوَز تط لثِ  ًطيويسطستَى يا  تسٍىّای ذاضخي  گاُ حساوثط لٌگط ذوطي هٌفي زض تىيِ 9-10-9-9-3

   .تاضس هي گاّي تىيِ الواى تط زضزال، تطاتط لٌگط ذوطي 

تَاى يه همغغ  زايطُ يا چٌسضلؼي هٌظن تاضس، تطای آى هيگاُ زاضای همغؼي تـِ ضىل  زض غـَضتيىـِ تىيـِ 9-10-9-9-4

   گاُ ضا تط ايي هطتغ زضًظط گطفت. هطتغ ضىل تا ّواى هساحت هٌظَض وطز ٍ تط تىيِ

لثِ تيط تسٍى  تيط تا 

 لثِ

يىپاضچ

ُ 

 واهالً

 گيطزاض

ساز

ُ  

 گاُ تىيِ زض هٌفي

 هياًي
70/0  70/0  70/0  65/0  

75/

0 

 ٍسظ زض هثثت

  زّاًِ
52/0  50/0  57/0  35/0  

63/

0 

 گاُ تىيِ زض هٌفي

  وٌاضی
26/0  30/0  16/0  65/0  0 
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ضا زض هَضز واضتطز ضٍش عطاحي هستمين زاضتِ  1-10-10-9چٌـاًچِ سيستن زالـي هحـسٍزيتْای لسوت  9-10-9-9-5

لٌگطّای ذوطي هثثت ٍ هتَسظ لٌگطّای ذوطي هٌفي زض ّط زّاًِ اظ لاب هؼازل ضا تا   تَاى هدوَع لسض هغلك تـاضس، هي

  واّص زاز ٍ همازيط لٌگطّای ذوطي هثثت ٍ هٌفي ضا تِ تٌاسة اغالح وطز. 5-10-9همساض اضايِ ضسُ زض ضاتغِ 
 

 در نوار پوضطيزيثذارضلنگزهای خمطي  توسيع 9-10-9-10

تـَاى هغـاتـك تـا ضـَاتـظ تٌـسّـای  هحـاسثـاتـي زض ًـَاض پـَضـطـي ضا هـي ضطيثساضلٌگـطّـای ذـوطـي  9-10-9-10-1

-تيي ًَاض ستًَي ٍ ًَاض هياًي ٍ سپس تيي تيط ٍ زال تمسين وطز. ايي ضَاتظ زضهَضز زال 9-10-9-11-2ٍ  9-10-9-11-1

ّای  ضًَس وِ ًسثت سرتي گاّي ػولىطز يىپاضچِ زاضًس، زضغَضتي تِ واض تطزُ هي ّايي وِ زض چْاض سوت تا تيطّای تىيِ

 تايس ذوطي لٌگطّای تمسين تطای يٌػَضت،ا يطغسق وٌس زض غ 4-10-9ٍ  3-10-9تيطّا زض زٍ اهتساز ػوَز تطّن، زض ضاتغِ 

   .زاز اًدام زليمتطی تحليل

 

 ستوني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-9-11

 .ًوايس تحول 8-10-9 خسٍل تا هغاتك ضا زاذلي هٌفي Mu اظ ترطي تايس ستًَي ًَاض 9-10-9-11-1

 ستًَي ًَاض زض زاذلي هٌفي Mu ظا ترطي 8-10-9 خسٍل

   

  
  

 

  
  

 

5/0 0/1 0/2 

0 75/0 75/0 75/0 

 1 90/0 75/0 45/0 

 .ضَز اًدام ضسُ زازُ ًطاى همازيط تيي تايس ذغي زضًٍياتي: ياززاضت

 

 .ًوايس تحول 9-10-9 خسٍل تا هغاتك ضا ذاضخي هٌفي Mu اظ ترطي تايس ستًَي ًَاض 9-10-9-11-2

 

 ستًَي ًَاض زض ذاضخي هٌفي Mu ظا ترطي 9-10-9 خسٍل

   

  
  

    

  
  

 

5/0 0/1 0/2 

0 
0 0/1 0/1 0/1 

 5/2  75/0 75/0 75/0 

 1 
0 0/1 0/1 0/1 

 5/2  90/0 75/0 45/0 

 

 7-10-9 ضاتغِ تطعثك C ٍ 6-10-9 ضاتغِ اظ استفازُ تا   . ضَز اًدام خسٍل همازيط تيي تايس ذغي زضًٍياتي: ياززاضت

 .ضَز يه هحاسثِ

(9-10-6) 
   

    

      
 

(9-10-7 ) 
  ∑(1      

 

 
)
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 زض وِ ّواًغَض همغغ تمسين تا تَاى هي ضا( 7-10-9) ضاتغِ اظ C ثاتت همساضهحاسثِ  ،L يا T هماعغ تطای 9-10-9-11-3

زض . ضَز هحاسثِ ترص ّط اظ  C همازيط خوغ ٍ وطز تمسين هدعا هستغيلي ترطْای تِ است، ضسُ ػٌَاى 2-5-10-10-9 تٌس

 تِ تطتية ػطؼ ٍ عَل ّط هستغيل است. x  ٍy( 7-10-9ضاتغِ )

 ظيغتَ    عَل زض يىٌَاذت تػَضت تايس هٌفي Mu تاضس،        تا تطاتط حسالل زيَاض يا ستَى ػطؼ اگط 9-10-9-11-4

   .ضَز

 .ًوايس تحول 10-10-9 خسٍل تا هغاتك ضا هثثت Mu اظ ترطي تايس ستًَي ًَاض 9-10-9-11-5

 

 

 

 

 .ضَز اًدام ضسُ زازُ ًطاى همازيط تيي تايس ذغي ياتي زضٍى: ياززاضت

 تيطّا تَسيلِ وِ ستًَي ًَاض لٌگطّای تايس ستًَي ًَاضّای زال ترص گاّْا، تىيِ تيي تيطّايي تا زالْای تطای 9-10-9-11-6

 .ًوايس تحول ضا ضَز ًوي تحول

 تيزها در ضزيثذار لنگزهای  9-10-9-12

 .ًوايٌس تحول 11-10-9 خسٍل تا هغاتك ضا ستًَي ًَاض Mu اظ ترطي تايس گاّْا تىيِ تيي تيطّای 9-10-9-12-1

 

 تيطّا زض ستًَي ًَاض  Mu ظا ترطي 11-10-9 خسٍل

 
 

 
 

 

   .ضَز اًدام ضسُ زازُ ًطاى همازيط تيي تايس ذغي زضًٍياتي: ياززاضت

 تاضّای تَسظ ضسُ ايداز لٌگطّای تايس تيطّا ،1-12-9-10-9 تٌس تا هغاتك ضسُ هحاسثِ لٌگطّای تط ػالٍُ 9-10-9-12-2

 .ًوايٌس تحول ًيع ضا زال پاييي ٍ تاال تيط ظزگي تيطٍى ٍظى ضاهل ضًَس، هي اػوال تيطّا تط هستميواً وِ ضطيثساضی
  

 مياني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-9-13

 ًػف تِ تٌاسة تِ تايس ستًَي ًَاضّای تَسيلِ ًطسُ تحول هثثت ٍ هٌفي ضطيثساض لٌگطّای اظ ترص آى 9-10-9-13-1

   . ضَز زازُ اذتػاظ هتٌاظط هياًي ًَاضّای

 .ًوايس تحول ضا ذَز ستًَي ًَاض ًػف زٍ تِ ضسُ زازُ اذتػاظ لٌگطّای هدوَع تايس هياًي ًَاض ّط 9-10-9-13-2
  

 ًَاض ًػف تِ ضسُ زازُ اذتػاظ لٌگط تطاتط زٍ تايس زيَاض تط هتىي لثِ يه هَاظی ٍ هداٍض هياًي ًَاض يه 9-10-9-13-3

 .ًوايس تحول ضا زاذلي گاّْای تىيِ ضزيف اٍليي تِ هطتَط هياًي

   

 لنگز خمطي در ستونها و ديوارها  9-10-9-14

  ستًَي ًَاض زض هثثتMu ظا ترطي 10-10-9 خسٍل

   

  
  

 

  
  

⁄  

5/0 0/1 0/2 

0 60/0 60/0 60/0 

1≤ 90/0 75/0 45/0 

   

  
  

 توسيع ضزية 

0 0 

1≤ 85/0 
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 تاضّای تَسيلِ ضسُ ايداز لٌگطّای تايس زال، سيستن تا يىپاضچِ تػَضت ضسُ ساذتِ زيَاضّای ٍ ستًَْا 9-10-9-14-1

   .ًوايٌس تحول ضا زال سيستن تط ضطيثساض

ًَاض پَضطي زض  ضطيثساضزٌّس تايس تطای لٌگط ذوطي  گاُ ذاضخي ضا تطىيل هي ستًَْا ٍ زيَاضّايي وِ تىيِ 9-10-9-14-2

ّای ذوطي ستًَْا يا زيَاضّا زض تاال ٍ  سرتي عطاحي ضًَس. ايي لٌگطّا تِ ًسثت 2-7-9-10-9حاغل اظ تٌس  ،گاُ ايي تىيِ

   ضًَس. پاييي عثمِ تمسين هي

-10-9هحاسثِ ضسُ تا ضاتغِ  يثساضلٌگط ضط يسزال تا يييتاال ٍ پا يَاضّایز ياستًَْا  ي،گاُ زاذل يِتى يه زض 9-10-9-14-3

 . يستسست آ يول يلتحل يه يدِاظ ًت يٌىِهگط ا يٌس؛آًْا ضا تحول ًوا يسرت ينتِ ًسثت هستم 8

(9-10-8)         [(          )    
 

    
   

 (  
 ) ] 

 

    وِ
 ،   

    ٍ  
   تاضٌس.  يهطتَط تِ زّاًِ وَتاّتط ه  

 0.3Moووتط اظ  يسًثا ياتس، ياًتمال ه 3-2-4-6-10-9زال ٍ ستَى لثِ هغاتك تا تٌس  ييوِ ت يتاض ثمل لٌگط 9-10-9-14-4

   تاضس.

  دال – تيز سيستمهای در ضزيثذار تزضي تالش 9-10-9-15

 ضًَس تؼييي 1-15-9-10-9 تٌس ضَاتظ عثك تايس زال -تيط سيستوْای زض تيطّا زض ٍ زالْا زض تطضي ّای تالش
  

 دال  -در سيستمهای تيز ضزيثذاري ضزـالش تـت 9-10-9-15-1

 ّایًاضي اظ تاضی  12-10-9خسٍلهغاتك تا  ٍاظ تطش  ترطيگاّْا تايس تطای  يِتى ييتيطّای هستمط ت 9-10-9-15-1-1

 عطاحي ضًَس. 2 -10-9تا ضىل  هغاتك تاضگيط سغحٍ  يثساضضط

 

 .ضَز يه تحول يطوِ تَسظ ت تطضياظ  لسوتي 12-10-9 خسٍل
 

 

 

 

 

تَظيغ ضطية  
121 / llf  

0 0 

≥0 1 
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 يزاذل یطّايت تطش هحاسثِ یتطا طيتاضگ سغح 2-10-9 ضىل

حسالل هساٍی تا يه تاضس تايس تطای تطش ًاضي اظ تاضی عطاحي ضًَس وِ زض  f1l2/l1 αًسثتتيطّايي وِ زض آًْا  9-10-9-15-1-2

تِ ػثاضت  ؛ضَز ّای عطفيي تِ زالْا ٍاضز هي ّای زالْای عطفيي تيط ٍ هحَضّای چطوِ زضخِ ضسن ضسُ اظ گَضِ 45هحسٍزُ ذغَط هَضب 

 ضَز. هثلثي حاغل هي -تط ّواى تاضی وِ اظ تَظيغ شٍظًمِ سازُ

-10-9تٌس  اظوَچىتط اظ يه است تايس تطای تطش ًاضي اظ تاضی عطاحي ضًَس وِ  f1l2/l1 αتيطّايي وِ زض آًْا ًسثت 9-10-9-15-1-3

 ضطب ضسُ اًس. f1l2/l1 α يةتسست آهسُ ٍ زض ضط 9-15-1-2

ضا وِ هستميواً ضٍی آًْا ٍاضز  يثساضزض عطاحي تيطّا تايس ػالٍُ تط تطش هٌتمل ضسُ اظ زالْا، تطش ًاضي اظ تاضّای ضط 9-10-9-15-1-4

   ّن هٌظَض گطزز. زال پاييي ٍ تاال تيط ظزگي تيطٍى ٍظى ضاهل ،ضًَس

هماٍهت تطضي زال زض عَل هطظ هطتطن تا تيط تايس چٌاى تاضس وِ زال تتَاًس تطش هٌتمل ضسُ اظ زال تِ تيط، هَضَع  9-10-9-15-1-5

   .ضا تحول وٌس 3-1-15-9-10-9ٍ  2-1-15-9-10-9تٌسّای 

   ضَز. ن تؼييي هيطتهماٍهت تطضي زال هغاتك فػل ّ 9-10-9-15-1-6

 

 ”قاب معادل“ روش  9-10-10

 گستزه 9-10-10-1

 ىاض تطز.ت تاضٌس، 1-1-9-10-9وِ هغاتك تٌس  ييّا يستنس یتَاى تطا هيا ضعطاحي لاب هؼازل  ضٍش 9-10-9-1-1 

 يتٍ ضػا 2-1-9-10-9تٌس  هغاتكتَاى ًتايح تحليل تاضّای لائن ٍ تحليل تاضّای خاًثي ضا  يهؼازل ه یلاتْا تطای 9-10-9-1-2

   .ًوَز اػوال 3-1-9-10-9هطتَط هغاتك تٌس  یّا يتهحسٍز

 روش طزاحي  9-10-10-2

-10-9ّای هٌسضج زض تٌسّای  ّا زضغَضت ٍخَز ٍ ستًَْا يا زيَاضّا، تطاساس فطؼ گاُ سيستن زالْا ٍ تيطّای تيي تىيِ 9-10-10-2-1

 ضًَس. تِ غَضت لاتْای هؼازل تحت اثط تاضّای لائن تحليل هي 6-10-10-9تا  10-3

 ضًَس. تيي تيطّا ٍ زالْا تمسين هي 9-10-10-9لٌگطّای ذوطي تِ زست آهسُ اظ تحليل لاب هؼازل، هغاتك تٌس  9-10-10-2-2

غَضت  2-2-10-10-9س ـٌـسُ زض تـت آهـِ زسـط تـازيـمـعـطاحي زالْا ٍ تيـطّا تـطای ذوص ٍ تـطش تـطاسـاس ه 9-10-10-2-3

 گيطز. هي

  

 قاب معادل 9-10-10-3

   ضَز. هؼازل ًظط گطفتِ هي تِ غَضت تؼسازی لاب 1-3-9-10-9تٌس  هغاتكّط ساظُ  9-10-10-3-1

ضاهل ستًَْا يا زيَاضّای هَخَز زضيه ضزيف ٍ ًَاض پَضطي ضاهل تيطّای هَخَز تيي ستًَْا ٍ زيَاضّا  هؼازلّط لاب  9-10-10-3-2

   ضَز. ّا هحسٍز است، تطىيل هي ٍ لسوتي اظ ػطؼ زالْای عطفيي تيط وِ تِ هحَضّای عَلي گصضًسُ اظ ٍسظ چطوِ

   ضَز. ّط لاب تطای تاضّای ٍاضزُ تِ ًَاض پَضطي تحليل هي 9-10-10-3-3
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اثط ًاضي اظ سرتي پيچطي ًَاضّايي وِ زض اهتساز ػوَز تط لاب هؼازل لطاض زاضًس، تطضٍی سرتي ذوطي ستًَْا ٍ  9-10-10-3-4

زض هحاسثات  6-10-10-9ٍ  5-10-10-9اتك تا تٌسّای ـطي هغـات پيچـي لغؼـطفتـط گـگاّي زض لاب هؼازل تا زض ًظ زيَاضّای تىيِ

  ضَز. هٌظَض هي

زض لاتْای وٌاضی، ًَاض پَضطي هطتول است تط تيطّای هَخَز تيي ستًَْا يا زيَاضّا ٍ لسوتي اظ ػطؼ زال وِ تِ هحَض  9-10-10-3-5

   ضَز. عَلي گصضًسُ اظ ٍسظ چطوِ هداٍض آى هحسٍز هي

ظيط  تَاى هيًوَز. تطای تاضّای لائن  يلزض سطتاسط اضتفاع تحل هؼازلتَاى تِ غَضت يه لاب  ّط لاب هؼازل ضا هي 9-10-10-3-6

 2-10-6-9 تٌس ضَاتظ( هتطىل اظ ًَاض پَضطي ّط عثمِ ّوطاُ تا ستًَْای تاال ٍ پاييي آى عثمِ، تا زضًظط گطفتي یعثمِ ا يهّايي ) لاب

  تحليل وطز.

 وِ ضَز اًدام فطؼ ايي تا تَاًس هي هطرع گاُ تىيِ يه زض لٌگط هحاسثِ ضَز، تحليل هدعا غَضت تِ زال -تيط اگط 9-10-10-3-7

 اظ فطاتط ًظط، هَضز زال ايٌىِ تط هططٍط تاضٌس، گيطزاض غَضت تِ هداٍض، چطوِ زٍ اظ تيطتط يا هداٍض چطوِ زٍ ّایگاُ تىيِ زض زال -تيط

   .تاضس تَزُ پيَستِ غَضت تِ هفطٍؼ، گيطزاض گاّْای تىيِ

تَاى اثط ووىي ايي لغؼات ضا تط سرتي لاب ٍ ًيع هماٍهت  هي ،زض هَاضزی وِ سطستًَْای فلعی تطای ستًَْا تِ واض ضٍز 9-10-10-3-8

   ذوطي ٍ تطضي لغؼات، زضًظط گطفت.

ٍ زالْا تحت اثط تاضّای هحَضی ٍ ًيع تغييط ضىل ًاضي اظ تطش زض تيطّا  ستًَْاتَاى اظ اثطّای ًاضي اظ تغييط عَل  هي 9-10-10-3-9

   غطف ًظط وطز.

 ممان اينزسي قطعات در قاب معادل  9-10-10-4

 ًرَضزُ هحاسثِ وطز. تَاى تطاساس همغغ تتي تطن هواى ايٌطسي هماعغ تواهي لغؼات زض لاب هؼازل ضا هي 9-10-10-4-1

 ايٌطسي ًاضي اظ تغييطات اتؼاز زض تيطّا، زالْا ٍ ستًَْا يا زيَاضّا تايس زض هحاسثات هٌظَض ضَز.   تغييطات هواى 9-10-10-4-2

 تيط -زال ايٌطسي هواى تا هساٍی تايس سطستَى يا)تطاوت(  ًطيوي ستَى، تط تا ستَى هطوع اظ تيطّا -زال ايٌطسي هواى 9-10-10-4-3

 تؼييي لٌگطّا آى تطای وِ زالي خْت تط ػوَز c2ٍ l2 ( فطؼ ضَز وِ l2/c2-1)2همساض تط تمسين سطستَى يا)تطاوت(  ًطيوي ستَى، تط زض

 .گطزز هي گيطی اًساظُ ضًَس، هي

   .ضَز فطؼ ًْايت تي تايس اتػال، يه زض تيط -زال پاييي تا تاال اظ ستًَْا ايٌطسي هواى 9-10-10-4-4

 پيچطي  اعضای 9-10-10-5

زاضتِ تاضٌس ٍ همغغ آًْا اظ  ذَز عَل زض ثاتتي همغغ سغح، تا ايي فطؼ وِ 4-3-10-10-9يچطي، هَضَع تٌس پ اػضای 9-10-10-5-1

 ، زض هحاسثات هٌظَض هي گطزًس:سّيچيه اظ همازيط ظيط وَچىتط ًثاض

 هي تؼييي آى لٌگطّای وِ ای زّاًِ خْتسطستَى زض  يا)تطاوت(  يويزاضای ػطضي تطاتط تا ػطؼ ستَى، ًط وِ لسوتي اظ زال –الف

  ضًَس

لسوتي اظ زال وِ زض تٌس الف گفتِ ضسُ تِ اضافِ خاى تيط ػوَز تط لاب هؼازل هَضز ًظط  هطوة، واهالً يا يىپاضچِ ّای ساظُتطای  -ب

 زض ضٍ ٍ ظيط زال

   زض ًظط گطفتِ ضَز. 2-10زض تٌس « زال -يطت يستنزض س تيط»تيط ػوَز تط لاب هؼازل هَضز ًظط هغاتك تا تؼطيف  -ج

( ٍ تا استفازُ 3-11-9-10-9تِ تؼسازی هستغيل )تٌس  يچطي( تا تمسين همغغ لغؼِ پCضطية سرتي پيچطي همغغ ) 9-10-10-5-2

 ضَز. ( هحاسثِ هي7-10-9اظ ضاتغِ )

 تيطتطيي همساض هوىي ضا تِ زست زّس. Cتمسين همغغ تايس عَضی تاضس وِ 

 ضَز: ( تا استفازُ اظ ضٍاتظ ظيط هحاسثِ هيKtaسرتي پيچطي لغؼِ ) 9-10-10-5-3
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 Isb زال زض ًَاض پَضطي ٍ  –هواى ايٌطسي هدوَػِ تيطIs  .هواى ايٌطسي زال تٌْا زض ايي ًَاض، ّطيه ًسثت تِ هياًتاض ذَز است

   ضًَس. ّای ػوَز تط لاب هؼازل ٍ زض عطفيي آى هطتَط هي تِ زّاًِ 2c   ٍ2lپاضاهتطّای 
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 سختي خمطي ستونها در قاب معادل  9-10-10-6

( وِ اظ Kecتَاى ستًَي تا سرتي ذوطي هؼازل ) هؼازل، هيتطای هٌظَض وطزى اثط لغؼات پيچطي زض ّط گطُ اظ لاب  9-10-10-6-1

 آيس، زضًظط گطفت: ضاتغِ ظيط تِ زست هي

(9-10-11) 
tacec KKK

111



 

 سرتي پيچطي لغؼِ پيچطي است. Ktaّای ذوطي ستًَْای تاال ٍ پاييي است ٍ  يهدوَع سرت Kc∑زض ايي ضاتغِ 

   

 تارگذاری متناوب 9-10-10-7
 ضَز.  يزض ًظط گطفتِ ه 4-9-10-9تٌس ضَاتظ اظ استفازُ تا ضطيثساض ذوطي لٌگطّای ضٍی تط ّا زّاًِ زض هتٌاٍب تاضگصاضی اثط

  

 در نوار پوضطي ثذاريضزلنگزهای خمطي  9-10-10-8
   زضًظط گطفتِ ضَز.  9-9-10-9تٌسهغاتك تا  يستا يزض ًَاض پَضط ضطيثساضذوطي  ّایلٌگـط 

 در نوار پوضطي ثذاريضزلنگزهای خمطي  عيتوس 9-10-10-9

   ضَز. اًدام  10-9-10-9تٌسهغاتك تا  يستا يزض ًَاض پَضط ضطيثساضذوطي  ّایلٌگـط  تَظيغ

 ستوني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-10

   زض ًظط گطفتِ ضَز.  11-9-10هغاتك تا تٌس يستا يزض ًَاض ستًَ يثساضضط ّایلٌگـط 

 تيزها در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-11
   .ضَز هحاسثِ 12-9-10-9 تٌس هغاتك تايس هؼازل لاب تيطّای زض ضطيثساض لٌگطّای

 مياني نوارهای در ضزيثذار لنگزهای 9-10-10-12

   . ضَز گطفتِ ًظط زض 13-9-10-9 تٌس هغاتك تايس ستًَي ًَاضّای زض ضطيثساض لٌگطّای

 لنگز خمطي در ستونها و ديوارها  9-10-10-13
   .ضَز گطفتِ ًظط زض 14-9-10-9هغاتك تا تٌس  يستا يَاضّازض ستًَْا ٍ ز يذوط لٌگط

  دال – تيز سيستمهای در ضزيثذار تزضي تالش 9-10-10-14
   .ضَز تؼييي 15-9-10-9 تٌس ضَاتظ عثك تايس زال -تيط سيستوْای زض تيطّا زض ٍ زالْا زض تطضي ّای تالش

   

 پالستيک روش 9-10-11

  گستزه 9-10-11-1

 اثط تحت آًْا، یهطظ ظيضطا ٍ يٌّسس ضىل اظ غطفٌظط زالْا، يتواه هَضز زض تَاى يه ضا زالْا هيپالست يعطاح ضٍش 9-10-11-1-1

   .تطز واض تِ هماٍهت ييًْا یحس حالت زض لائن یتاضّا

هماٍهت هغاتك فػل  ييًْا یزال زض حالت حس يًسثت تِ هماٍهت تطض سيتا يضٍش عطاح ييغَضت استفازُ اظ ا زض 9-10-11-1-2

   .ًوَز حاغل ٌاىياعو ّطتن

ٍ  طضىلْاييتغ ،یتْطُ تطزاض یًسثت تِ ػولىطز هغلَب زال زض حاالت حس سيتا يضٍش عطاح ييغَضت استفازُ اظ ا زض 9-10-11-1-3

 .ًوَز حاغل ٌاىياعو ًَظزّنتط عثك ضَاتظ فػل  ْا،يتطن ذَضزگ

   

 يطزاح يكل ضواتط 9-10-11-2

 :زاز اًدام طيظ یضٍضْا تِ تَاى يه ضا هيپالست يعطاح 9-10-11-2-1

 .ضَز يه سُيًاه "يتحتاًحس " حل ضاُ وِ يىياستات ضٍش اي ًَاضّا ضٍش -الف

   ضَز. يه سُيًاه "يحس فَلاً"وِ ضاُ حل  يىيٌواتيس ضٍش اي يرتگيگس یلَالّا ضٍش -ب
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 یحاغل گطزز. تطا ٌاىيهماعغ زال اعو يزٍضاً تيظطف ييوِ ًسثت تِ تاه طزيچٌاى غَضت گ سيزض زال تا یآضهاتَضگصاض 9-10-11-2-2

.b) زض ّط اهتساز اظ ًػف ًسثت هطتَط تِ همغغ هتؼازل  ياست ًسثت آضهاتَض وطط يهٌظَض واف ييا 50 ،)ضَز گطفتِ ًظط زض ووتط.

   

 طتطيت ٍ 5/0 اظ ووتط سيًثا هطتَط زّاًِ ٍسظ يذوط یلٌگطّا تِ َستِيپ یّا گاُ ِيتى یضٍ زض يذوط یلٌگطّا ًسثت 9-10-11-2-3

   .ضَز اضياذت 2 اظ

 تا هغاتك اهىاى حس تا يذوط یلٌگطّا غيتَظ تاتغ است تْتط ضَز، يه تطزُ واض تِ یًَاض يعطاح ضٍش وِ یهَاضز زض 9-10-11-2-4

 تا ٍ غيتَظ ييا يىيپالست طييتغ تطاساس تَاًس يه زال زض الظم آضهاتَض يييتؼ. ضَز يٌيت صيپ س،يآ يه زست تِ زال يذغ ليتحل زض آًچِ

   .طزيگ غَضت تؼازل ظيضطا ييتأه

 يهتفاٍت هحتول يرتگيگس یّا عميهىاً سيتا ضَز، يه تطزُ واض تِ يرتگيگس یلَالّا يعطاح ضٍش وِ یهَاضز زض 9-10-11-2-5

 .تاضس يه هوىي همساض حسالل زال یتطا ضسُ يييتؼ ييًْا تاض وِ گطزز حاغل ٌاىياعو ٍ ضَز گطفتِ ًظط زض زال یتطا
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 گستره -9-11-1

 حالت در قیعم يرهایت و طرفه کی يهارچهیت ،بتنی مرکب يرهایت ساده، يرهایت یطراح به فصل نیا ضوابط   9-11-1-1
 .دارد اختصاص مقاومت، یینها يحد

 اتیکل -9-11-2 

 و 3-9 هايفصل در مندرج دوام و یطراح ضوابط که باشد ياگونه به دیبا يفوالد يآرماتورها  و بتن مشخصات 9-11-2-1
 ضوابط مطابق دیبا بتن در مدفون اقالم يگیر قرار الزامات و یطراحمصالح،  .ندشو برآورده نامه آیین این 1پ-9پیوست  و9-4

 .باشد نامه آیین نیا 4-9فصل  در مندرج

 و ،است شده ذکر 21-9که در فصل  یوستگیضوابط مربوط به پ تیمقاومت، رعا طرح روشدر  رهایت یطراح در  9-11-2-2
 .است یالزام آرماتور و بتن نیب روهاین کامل انتقال از نانیاطم

 نیاعمال شود، کرنش کششی خالص در دورتر ریبه مقطع ت 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟎𝟎𝐟𝐟𝐜𝐜′𝐀𝐀𝐠𝐠از  ترکم يِمحور يرویکه ن یدر صورت  9-11-2-3
   .باشد 004/0 دیبا حداقل ،𝛆𝛆𝐭𝐭 ،یآرماتور کشش

 یجانب مهار وستهیپ صورت به يریت اگر. شودمی تعیین آن جانبی هايگاه تکیه يپایداري تیر بر اساس فاصله  9-11-2-4
 :باشند برقرار دیبا) ب( و) الف( ضوابط باشد، نداشته

 .باشد ترشیب يفشار وجه یا فشاري بال عرض حداقلِ برابر 50 از دینبا یجانب يهاگاههیتک يفاصله -الف
 .کند منظور را بار يمحور برون اثرات دیبا یجانب يهاگاههیتک يفاصله -ب

 شکل T يرهایت ساخت -9-11-2-5

است  الزم صورت، این غیر در. شوند ساخته پارچه یک صورت به دیبا جان و بال شکل، T يرهایت ساختدر   9-11-2-5-1
 .شود تأمین مناسبطور  به بال و جان بین پیوستگی

 باشد.  4-3-6-9موثر بال باید مطابق ضوابط بخش  عرض  9-11-2-5-2

 يمواز است شده گرفته نظر در شکل T ریت بال عنوان به که یدال در یخمش یاصل يلگردهایم که يموارد در  9-11-2-5-3
بر اساس مقاومت در مقابل بارهاي با ضریبی که بر  و دال يباال در دیبا ریت محور بر عمود ییلگردهایم باشند، ریت طولی محور

 ضابطه نیا از یبتن يهارچهیت ستمیس. شوند داده قرار-2-2-5-9مطابق بند  کنند،می عمل کنسول صورت به بال موثرعرض 
 .باشندیم یمستثن

 عنوانبه مؤثر طور به که دال از عرضی دهد،یم لیرا تشک ریمقاطع درجا که دال کف، بال ت یچشیپ یطراح در  9-11-2-5-4
 1-11-9 شکلو مطابق  بر اساس موارد (الف) و (ب) رود،یکار م به pcpو  𝐀𝐀𝐜𝐜𝐜𝐜، 𝐀𝐀𝐠𝐠 يو در محاسبه کندمی عمل تیر بال
 :شودیم اریاخت

 دو از نیترکوچک ياندازه به کند،می عمل تیر بال عنوان به مؤثر طور به که جان بَر به نسبت دال از زده بیرون عرض -الف
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 .شود نظرگرفته در بال از جان يزده رونیب ارتفاع و بال ضخامت برابر چهار مقدار

Acp2 ریمقاد اگر -ب

pcp
Ag2 و توپر مقاطع يبرا 

pcp
 ریت همان يبرا شده محاسبه مقدار از ترکم داربال ریت یک در یتوخال مقاطع يبرا 

 .شودمی نظر صرف کند،می عمل تیر بال عنوان به مؤثر طور به که دال از زده بیرون عرض از  باشد، بال بدون

 
 شود می منظور پیچش براي طراحی رد که دال از هایی قسمت  1-11-9 شکل

 

 ریحداقل ارتفاع ت  9-11-2-6

مندرج در جدول  ریاز مقاد هاآنارتفاع  که ییرهایدر ت ،معمول يهايبارگذار تحت و متعارف يهاساختمان در  9-11-2-6-1
 هاتیغهمانند  ياسازه ریغ بر قطعات رهایت نیا به شرط آن که باشد؛ینم یالزام (خیز) یافتادگ يمحاسبه است، ترشیب 9-11-1

 .   کندن جادیا یها خساراتدر آن ادیز یافتادگ و نکنند يدارها را نگه متصل نباشند و یا آن
 

 ریت ارتفاع حداقل 1-11-9 جدول

 عضو
 

هاي سادهگاهتکیه  
ز هاي پیوسته اگاهتکیه

 یک طرف
ز دو هاي پیوسته اگاهتکیه

 طرفه
 کنسول

هاتیرها یا تیرچه  𝑙𝑙
16

 
𝑙𝑙

18.5
 

𝑙𝑙
21

 
𝑙𝑙
8

 

باشد. براي سایر موارد، حداقل پاسکال می مگا 420 ي با مقاومت تسلیم براي بتن معمولی و آرماتورها مقادیر جدولي تیر است. در جدول طول آزاد دهانه 𝒍𝒍 تبصره: 
 .تغییر یابد 3-6-2-11-9 و 2-6-2-11-9  ارتفاع باید بر اساس ضوابط

𝟎𝟎.𝟒𝟒( بیضر در دیبا 1-11-9سایر انواع فوالدها، مقادیر جدول  يبرا   9-11-2-6-2 + 𝐟𝐟𝐲𝐲
𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

 .شوند ضرب) 
 

بر متر مکعب، مقادیر  گرم کیلو 1840تا   1440شده با بتن سبک با وزن مخصوص ساخته  يرهایت يبرا  9-11-2-6-3
𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔 در  دیبا 1-11-9جدول  − 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎wc ≥ از  یبیشده با ترکساخته  مرکب بتنی يرهایت يبرا .شوند ضرب𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎

 .شودیاعمال م نیز همین ضریب بتن سبک تحت فشار باشد کهیو سبک، و نیز زمان یبتن معمول

 ریت با پارچه یک صورت به که شودیم لحاظ مقطع ارتفاع يدر محاسبه بتن وقتی يشده ضخامت کف تمام  9-11-2-6-4
 .باشد داشته ریت با مرکب کردعمل که شود یطراح يطور یا باشد، شده ختهیر

 مطابق دیبا مدت دراز و یآن يهایافتادگ ،ندارند را 1-11-9ارتفاع ذکر شده در جدول  حداقلکه  ییرهایت در  9-11-2-6-5
  .شوند و کنترل حاسبهم 19-9فصل  مطابق يبرداربهره  يمرحله در یثقل يبارها از یناش یافتادگ ضوابط

 که هاییافتادگی يمحاسبه به نیازي کنند،می تامین را 1-6-2-11-9در تیرهاي مرکب بتنی که ضوابط بند   9-11-2-6-6

۱۰۵

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



تیرها 9-11  

 
باید مورد  افتد،می اتفاق تیر شدن مرکب از قبل که هاییافتادگی تیرها این در. نیست افتد،می اتفاق تیر شدن مرکب از بعد

 بررسی قرار گیرد؛ مگر آن که عمق تیر قبل از مرکب شدن نیز ضوابط فوق را تامین کند. 

  ازیمورد ن مقاومت  9-11-3

لنگر  و) لزوم(در صورت  يمحور يروین ،برشی نیروي ،یخمش لنگر اساس بر مقطع هر در نیاز مورد مقاومت  9-11-3-1
   .  شوددر آن مقطع تعیین می بیپیچشی با ضر

 لنگر و برشی نیروي ،یخمش لنگر شوند،یم يزیر بتن پارچه یک صورت به خود يهاگاههیتک با که یقطعات در  9-11-3-2
 در نظر گرفت.  گاههیتک ربَ در نظر مورد تالشبر اساس  توانیرا م گاههیتک يدر مقاطع رو پیچشی

تا  گاههیتک یبَر داخل يمحدوده در که را یمقاطع تمام برايرا  هاگاههیتک در ،𝐕𝐕𝐮𝐮 ،یینها یبرش يروین حداکثر  9-11-3-3
 به شرط آن که: نمود؛ یطراح گاههیاز بَر تک 𝐝𝐝 يدر فاصله 𝐕𝐕𝐮𝐮برش  يبرا توانیقرار دارند، م یمحل مقطع بحران

 فشار کند.  جادیعضو ا ییانتها یشده در نواحدر جهت برش اعمال  یگاههیالعمل تکعکس  -الف
 اعمال شوند. و یا نزدیک به آن عضو باالییبارها در سطح  -ب
 نشود.  اعمال گاههیز بَر تکاd  يفاصله تا گاههیتک یلداخ ربَ يمحدودهدر  يبار متمرکز چیه -پ

 
 وارد شود ریت ییباالبار در قسمت  یدر برش وقت یمقطع بحران  2-11-9 شکل

 
 

 شود وارد ریت ینییپا قسمت در بار یوقت شبر در یبحران مقطع  3-11-9 شکل
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 مختلف یاھگ ھیتک طیشرا یبرا شود یم محاسبھ برش آن در کھ یمقطع  ۴-۱۱-۹ شکل

 

 با را باربر تیرهاي روي هادال اثر از ناشی نهایی پیچشی لنگر توانمی تر،دقیق تحلیل از استفاده عدم صورت در  9-11-3-4

 .نمود گزینجاي خت،نوایک خطی توزیع یک

در  𝐓𝐓𝐮𝐮 یچشیلنگر پ يبرا توانیقرار دارند، م گاههیتک یداخل راز بَ 𝐝𝐝از  ترکم يفاصلهرا که در  یمقاطع تمام  9-11-3-5
 . موجود نباشد يمتمرکز یچشیلنگر پ چیفاصله ه نیبه شرط آن که در ا د؛نمو یطراح گاههیتک یاز بَر داخل 𝐝𝐝فاصله 

 وجود نینامع يسازه کیاز  يدر عضو یداخل يروهایدر اثر باز توزیع ن یچشیکه امکان کاهش لنگر پ يدر موارد  9-11-3-6
 این در .شودمی هکاهش داد 𝛟𝛟𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜به  4-1-6-8-9بر اساس بند  یینها یچشیپ لنگر حداکثر ،)ي(پیچش همساز باشد داشته
و  شده محاسبه تعادل، يرابطه از استفاده با مجاور، ياعضا ریسا در عضو يیافته لیتعد يهااثر لنگرها و برش است الزم حالت

  . شودمی محاسبه 2-2-6-8-9بر اساس بند  ،𝐓𝐓𝐜𝐜𝐜𝐜لنگر پیچشی ترك خوردگی،  کار گرفته شوند. به یدر طراح

 مقاومت طراحی  9-11-4 

 تیظرف حداکثر ای یینها مقاومت که ردیگیم صورت چنان سازه مختلف ياعضا یطراح ،مقاومت طرحروش  در  9-11-4-1
 سازه به وارد(با ضریب)  یینها يموجود در آن مقطع تحت اثر بارها يهابا تالش يمساو ای تربزرگ ،مقطع هر در عضو يباربر
 مطابقمقاومت و نیز ضرایب بار  کاهش بیضرا ،یینها يبارها تعیین زیمقطع و ن ییمقاومت نها نیی. در تع)1-8(روابط  باشد
 .شودینامه منظور م نییآ نیا 7-9فصل

𝐏𝐏𝐮𝐮 ضریب با يفشار يمحور يروین کهیصورت در خمش:  9-11-4-2 < 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟎𝟎𝐟𝐟𝐜𝐜′𝐀𝐀𝐠𝐠 اساس برمقطع  یخمش مقاومت ،باشد 
𝐏𝐏𝐮𝐮حالتی که  در. شودمی نییتع  ϕMn≥Muکنترل  با والف) -1-8( يرابطه ≥ 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟎𝟎𝐟𝐟𝐜𝐜′𝐀𝐀𝐠𝐠 باشد، یکشش ایو  بوده 

با منظور کردن اثر متقابل لنگر خمشی و بار  ،ت)-1-8-9( والف) -1-8-9( روابط اساس بر محوري و خمشی توام مقاومت
  .شودمی نییتع  ϕPn≥Puو   ϕMn≥Muتوام  کنترلمحوري و با 
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 ϕVn≥Vuب) و با کنترل -1-8-9( يمقاومت برشی مقطع بر اساس رابطه مقاطع تحت اثر برش،  در :برش  9-11-4-3
  .شودمی نییتع

 . شودمحاسبه می 3-3-17-9 بخشبر اساس  ،𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏در تیرهاي بتنی مرکب، مقاومت برشی افقی،   9-11-4-4

پ) و با کنترل -1-8-9( يدر مقاطع تحت اثر پیچش، مقاومت پیچشی مقطع بر اساس رابطه  :پیچش 9-11-4-5
ϕTn≥Tu منظور کردن ضریب کاهش مقاومت پیچشی  بامقطع  يلنگر پیچشی با ضریب از پیچش آستانه اگر. شودمی نییتع

𝐓𝐓𝐮𝐮 باشد، ترکم < 𝛟𝛟𝐓𝐓𝐭𝐭𝐭𝐭، پیچشی  آرماتور حداقل تامینبه  يازیناین حالت  درنظر نمود و صرف  چشیاز اثرات پ توانیم
 نیست. 

 محوري نیروي و خمش برش، يالزم برا يآرماتورها به بایدرا  چشیپ يبرا ازیمورد ن یو عرض یطول يآرماتورها  9-11-4-6 
  .نمود اضافه کنند،می عمل پیچش با ترکیبی صورت به که نهایی

به مقطع وارد شود، سطح مقطع آرماتور  𝐓𝐓𝐮𝐮 یطراح یچشیبا لنگر پ زمانهم 𝐌𝐌𝐮𝐮 یطراح یاگر لنگر خمش  9-11-4-7
𝐌𝐌𝐮𝐮مقدار  به توانیرا م یعضو خمش يفشار يهیالزم در ناح یطول یچشیپ

(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝐝𝐝𝐟𝐟𝐲𝐲)
از آرماتور حداقل  نباید ولیکاهش داد؛   

 . باشد ترکم 3-5-11-9بند  يضابطه مطابق

𝒏𝒏 نسبت ابعادي در مقاطع توپر با  9-11-4-8 𝒃𝒃𝒕𝒕⁄ ≥ 𝟎𝟎 ) 𝒏𝒏  ارتفاع مقطع و𝒃𝒃𝒕𝒕 هايخاموت يعرض قسمت در بر دارنده 
 جیبا نتا يو سازگار لیتحل يلهیوس به آن صحت که نیگزيجا یطراح روش هر از توانیمپیچشی از مقطع است)،  يبسته
-11-9بند  ياز ضابطه پیچشیآرماتور  حداقلبه کنترل  يازین موارد این درجامع تأیید شده باشد، استفاده نمود.  يهاشیآزما

 . شوند تیرعا دیبا 10-6-6-11-9تا   7-6-6-11-9و   5-6-11-9ضوابط بند  ياما الزامات آرماتور گذار باشد؛ینم 5-3

𝒏𝒏 ابعادي نسبتتوپر با  يبراي مقاطع پیش ساخته  9-11-4-9 𝒃𝒃𝒕𝒕⁄ ≥  و نیگزيجا یروش طراح یکاز  توانیم ،𝟒𝟒.𝟔𝟔
 تأیید جامع يهاشیآزما جینتا با يسازگار و لیتحل يلهیوس به آن صحت کهفوالد جان به صورت باز استفاده نمود؛ به شرط آن 

و نیز رعایت الزامات جزئیات بخش  3-5-11-9بند  يضابطه از پیچشی آرماتور حداقل کنترل به يازین موارد این در. باشد شده
 . باشدینم 9-5-6-11-9تا  6-5-6-11-9و بندهاي  9-11-6-4

 آرماتور گذاريهاي محدودیت 9-11-5

 یحداقل مقدار آرماتور خمش  9-11-5-1

 که نیاز به میلگرد کششی باشد، یخمش عضو مقاطع یتمام در باید ،𝐀𝐀𝐬𝐬,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 ،یمقدار آرماتور خمش حداقل 9-11-5-1-1
 .دگرد نیتأم

بند  يضابطه در که يموارد جز به باشد؛ ترکم ریز ریمقاد نیتراز بزرگ دینبا یخمش يحداقل مقدار آرماتورها  9-11-5-1-2
 بر 𝐛𝐛𝐰𝐰بال مقطع در کشش قرار دارد، مقدار  که داربال مقطع با یکیاستات نیمع ياشاره شده است. در اعضا 9-11-5-1-3

  :شودیمحاسبه م 𝟐𝟐𝐛𝐛𝐰𝐰(عرض بال) و  𝐛𝐛𝐟𝐟مقدار  نیترکم با ینیگزيجا اساس
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از مقدار  ترشیب سومیک  ياندازه به حداقل ،در وجه کششی شده نیتأم یطول يآرماتورها مقطع سطح اگر  9-11-5-1-3
  .باشدینم 2-1-5-11-9و  1-1-5-11-9 يبه کنترل ضوابط بندها يازیباشد، ن محاسبه اساس بر نیاز مورد

   یحداقل آرماتور برش  9-11-5-2

مقطع از نصف مقاومت  یینها یبرش يرویکه ن یمناطق یتمام در باید ،𝐀𝐀𝐯𝐯,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 ،یبرش يحداقل آرماتورها  9-11-5-2-1
𝐕𝐕𝐮𝐮)است  ترشیب مقاومت کاهش بیتوسط بتن با احتساب ضر شده نیتأم یبرش > 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝛟𝛟𝐕𝐕𝐜𝐜)  ،يجز موارد به شود؛ نیتأم 

𝐕𝐕𝐮𝐮 اگرآمده است؛ که در این موارد  2-11-9که در جدول   > 𝛟𝛟𝐕𝐕𝐜𝐜 گیردمی قرار توجه مورد یباشد، حداقل آرماتور برش . 
 
 

 نیست الزم باشد،  𝟎𝟎.𝟔𝟔ϕVc<Vu≤ϕVcاگر  یکه حداقل آرماتور برش يموارد  2-11-9 جدول
 شرایط نوع تیر
≥ h کم عمق  250 mm 

 
 یک پارچه با دال

h ≤ max{2.5tf  , 0.5bw} 
 و

    ℎ ≤  600 mm    
 ساخته شده با بتن معمولی مسلح به الیاف فوالدي 

 و
fc′ ≤ 40 MPa  

h ≤  600 mm 
 و

  Vu ≤ ϕ0.17�fc′ bwd  
 7-11مطابق ضوابط بند  طرفهي یک سیستم تیرچه

مقطع مورد نظر  ،یقبول نشان داد که در صورت حذف آرماتور برشقابل  يهاشیبتوان به کمک آزما اگر  9-11-5-2-2
 دیبا هاشیآزما نیا در. گرفت دهیناد را 1-2-5-11-9بند  يضابطه توانیم داشت، خواهد را الزم یبرش و یخمش يهامقاومت

 طیاز آن چه در شرا يابینانهواقع  یابیبر اساس ارز طیدرجه حرارت مح رییو تغ یشدگ جمع ،خزش ،ينامساو يهانشست اثرات
 .شود هوجود دارد، در نظر گرفت يبرداربهره 

در  یبرش آرماتور حداقل نمود، نظر صرف یچشیباشد و بتوان از اثرات پ نیاز مورد یبرش ياگر آرماتورها  9-11-5-2-3
𝐀𝐀𝐯𝐯,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 یعنی ، 𝐬𝐬  يفاصله 𝐬𝐬⁄، باشد ترکم ریز ریمقاد نیتربزرگ از دینبا: 
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 یچشیحداقل آرماتور پ  9-11-5-3

𝐓𝐓𝐮𝐮که  یمناطق یدر تمام یچشیحداقل آرماتور پ  9-11-5-3-1 ≥ 𝛟𝛟𝐓𝐓𝐭𝐭𝐭𝐭  ،شود نیتأم دیبااست. 

بسته،  یچشیو پ یبرش خاموتعرضی به صورت  آرماتورالزم باشد، حداقل سطح مقطع  یچشیپ آرماتوراگر   9-11-5-3-2
(𝐀𝐀𝐯𝐯 + 𝟐𝟐𝐀𝐀𝐭𝐭)𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐬𝐬⁄، شودیم گرفته نظر درذکر شد،  3-2-5-11-9 بندبرش در  يبرا کهمقدار (الف) و (ب)  نیترشیب. 

 نظر در(ب)  و(الف)  مقدار ترینکم ،𝐀𝐀𝐥𝐥,𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 ،پیچشی یالزم باشد، حداقل آرماتور طول یچشیاگر آرماتور پ  9-11-5-3-3
 :شودیم گرفته
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 يگذار آرماتور اتیجزئ  9-11-6 

 اتیکل  9-11-6-1

 .سازد برآورده را نامه آیین نیا 1پ-9پیوست  و 4-9 فصلضوابط مندرج در  دیبا آرماتورها يرو بتن پوشش  9-11-6-1-1
 گروه از استفاده صورت در .شود نییتعنامه  آیین نیا 21-9مطابق ضوابط فصل  دیآرماتورها با يوصله و ییرایگ طول چنینهم

 .باشند برقرار دیبا نامهآیین  نیا 21-9 لفص ضوابط لگردها،یم

 نیترکینزد فاصله .شودیم نییتع نامهآیین  نیا 21-9آرماتورها مطابق ضوابط فصل  يفاصله حداقل  9-11-6-1-2
 .باشد ترشیب نامهآیین  نیا 3-19-9 بخشضوابط  ریاز مقاد دینبا یتا وجه کشش گروهی یطول يآرماتورها

-کی طور به دیبا يجلد يآرماتورها ،است متر یمیل 900 از شیب 𝐭𝐭  هاآن در که زیادبا ارتفاع  يرهایدر ت  9-11-6-1-3

𝐭𝐭  يفاصله در ریت وجه دو در نواخت
𝟐𝟐

-ضابطهاساس  بر sاز مقدار  دینبا يجلد يآرماتورها يشوند. فاصله عیتوز یاز وجه کشش  
از وجه  يجلد يپوشش خالص آرماتورها يفاصله ccباشد؛ که در آن  ترشیب نامه نییآ نیا 19-9فصل  در 3-19-9 بخش يها

 اعمال نمود. کرنش همسازي لیتحل با توانمیمقاومت را  رب يجلد يآرماتورها اثر. است يکنار

 رهایدر ت یآرماتور خمش  9-11-6-2

 تامین با عمقط آن طرف هر در باید تیرمقطع از  هر يآرماتورها براي شده محاسبه فشاري یا کششی يروین  9-11-6-2-1
 . شود منتقل بتن به و یافته توسعه کافی مهاري

 از عبارتند شود، کنترل دیبا ماتوربودن مهار آر یها کافکه در دو سمت آن یمقاطع بحران ،یدر قطعات خمش  9-11-6-2-2
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 براي دیگر شده خم ای قطع کششی آرماتور هاآن در که قطعه يدهانه طول در یمقاطع نیز و ،تنش نیترشیب يدارا مقاطع

 . نیستند نیاز مورد خمش مقابل در مقاومت

و  𝐝𝐝 تربزرگ مقدار ياندازه به ،ندنیست نیاز مورد خمش تحمل براي دیگر که مقطعی از باید میلگردها   9-11-6-2-3
𝟏𝟏𝟐𝟐𝐝𝐝𝐛𝐛  ستین الزم ياآزاد طره يساده و یا انتها گاههیبا تک هايدهانه يضابطه در انتها نیا تی. رعاابندیامتداد. 

 قطع يلگردهایبه م گریکه د يانقطه از پس را 𝐥𝐥𝐝𝐝 ییرایحداقل طول گ دیداده شده با ادامه یکشش يلگردهایم 9-11-6-2-4 
  .کنند نیتامامتداد   ،نیست يازین خمش تحمل برايشده یا خم 

از موارد (الف)  یمگر آن که یک د؛شونقطع  یکشش يهیدر ناح نباید خمش از ناشی کشش تحت يآرماتورها  9-11-6-2-5 
 :شودبند تأمین  نیتا (پ) ا

 در موجود یینها یبرش نیروي از ترشیب درصد 50 حداقل ياندازه به آرماتور قطع محل در مقطع مقاوم یبرش يروین -الف
𝐕𝐕𝐮𝐮 ؛باشد مقطع ≤ (𝟐𝟐/𝟎𝟎)𝛟𝛟𝐕𝐕𝐦𝐦  . 

 قطع محل در مقطع مقاوم یبرش يروین و ؛باشد مقطع نیاز مورد مقدار برابر دو حداقل یابد،یم امتداد که آرماتوري مقدار -ب
𝐕𝐕𝐮𝐮 باشد؛ مقطع در موجود یینها یبرش نیروي از ترشیب درصد 33 حداقل اندازه به آرماتور ≤ (𝟎𝟎/𝟒𝟒)𝛟𝛟𝐕𝐕𝐦𝐦 . 

 و برش تحمل براي چه آن براضافه  یآرماتور عرض ، 0.75dحداقل طول به ايناحیه در شده قطع میلگردهاي انتهاي در -پ

0.41bws با برابر حداقل باید الزم اضافی عرضی آرماتور مقطع سطح. شود تأمین است، الزم پیچش
fyt

 يفاصله چنین،باشد. هم 

dاز تربیش دینبا ناحیه این در دیگر یک از عرضی میلگردهاي
8βb

شده به کل آرماتور  نسبت آرماتور قطع βb که ؛باشد  
 مقطع است. یکشش

 مانند باشد،ینم خمشی لنگر با متناسب مستقیماً کششی آرماتور در تنش هاآن در که خمشی قطعات در  9-11-6-2-6 
 آرماتور که اعضایی یا و اد،یز ارتفاع با یخمش ياعضا ها،گاهمنینش نیچنهم و شونده کیبار یا و یپلکان ر،یمتغ مقطع با يرهایت

 .گردد نیتأم کششی يمیلگردها براي مناسب مهاري دیبا ست،ین يمواز بتن فشاري وجه با یکشش

به منظور مهار و یا ادامه  ریها در جان تآن کردنخم با توانیم را یخمش قطعات در یکشش يآرماتورها مهاري  9-11-6-2-7
 دادن آن به همراه آرماتورهاي وجه مقابل تیر تامین نمود. 

 قطع آرماتور 9-11-6-3

سوم آرماتورهاي خمشی مثبت حداکثر، باید در پایین تیر ادامه یافته و در  هاي ساده، حداقل یکگاهدر تکیه  9-11-6-3-1
یابند؛ مگر براي تیرهاي پیش ساخته که این آرماتورها باید حداقل تا مرکز متر امتداد  میلی 150ي گاه حداقل به اندازهتکیه

 گاه ادامه داده شوند. طول اتکایی در داخل تکیه

در پایین تیر ادامه یافته و در  دیمثبت حداکثر، با یخمش يآرماتورها  چهارمحداقل یک  ،هادر سایر تکیه گاه   9-11-6-3-2
 چنین است، جانبی بار مقابل در مقاوم اصلی سیستم از قسمتی تیر اگر. یابند امتداد متر یلیم 150 يحداقل به اندازه گاههیتک

 مهار شوند.   fyتنش تسلیم  يتوسعه براي گاه تکیه در باید میلگردهایی

چنان باشد که  دیمثبت با یخمش يلگردهایشکل، قطر م رییتغ ینقاط عطف منحن در و ساده يهاگاههیتکدر    9-11-6-3-3
به قالب  گاههیمثبت فراتر از محور تک یخمش يکه آرماتورها يها موارد (الف) و (ب) را تامین کند. در مواردآن ییرایطول گ

 (ب) نیست.  یابه تامین موارد (الف)  يازیحداقل معادل قالب استاندارد ختم شوند، ن یکیاستاندارد یا مهار مکان
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 .باشد شده محصور گاهتکیه فشاري العمل عکس با خمشی آرماتور انتهاي اگر ،  �ld ≤ �1.3Mn/Vu+la -الف

 .باشد نشده محصور گاهتکیه فشاري العمل عکس با خمشی آرماتور انتهاي اگر ، ld ≤ (Mn/Vu+la) -ب

 �� و شود؛یم محاسبه مقطع يتورهاآرما تمام شدن میتسل اساس بر که بوده مقطع یاسم یخمش لنگر��  رابطه، نیا در
-نقطه در. باشدیم آن يانتها تا گاههیتک محور محل از ییرایگ طول �� گاه، تکیه در. است مقطع در موجود ییهان یبرش يروین

 .شودیم گرفته نظر در 12db و � از تربزرگ مقدار با برابر که بوده عطف ينقطه از پس ییرایگ طول �� عطف، ي

 دیبا عطف، ينقطه از پس یخمش عضو یک گاههیتک در موجود یمنف یخمش يآرماتورها سوم یک حداقل  9-11-6-3-4 
lnو  12dbو  dمقدار  ترینبزرگ با برابر حداقل   .یابندخالص) امتداد  يشانزدهم طول دهانه (یک ⁄𝟏𝟏𝟔𝟔

 یطول یچشیپ يآرماتورها  9-11-6-4

 یچشیپ يبسته خاموت طیمح داخل در مقطع دور تا دور دیبا باشند، ازین مورد طولی یچشیپ  ياگر آرماتورها  9-11-6-4-1
 يدر هر گوشه است الزم .باشد متر یلیم 300 از ترشیب دینبا دیگر یک از آرماتورها این يفاصله. شوند عیتوز نواختیک طور به

 042/0 معادل يقطر باید طولیپیچشی  داده شود. آرماتورهاي  قرار یطولپیچشی  حداقل یک آرماتور  یپیچش يبسته خاموت
 میلی متر داشته باشند.  10از  ترکم نه ولی ،0.042s ها،خاموت يبرابر فاصله

حداقل به  دیندارد، با يازین یچشیبه آرماتور پ محاسبه اساس برکه  یپس از مقطع یطول یچشیپ يآرماتورها  9-11-6-4-2
𝐛𝐛𝐭𝐭) ياندازه + 𝐝𝐝) شوند. مهار تیر انتهاي دو هردر  دیبا یطول یچشیپ يآرماتورها .ابندی امتداد 

  يفشار آرماتور برشی، پیچشی و تکیه گاه جانبی یعرض يآرماتورها  9-11-6-5

 نیترمحدود کننده دیحالت با نی. در اشوندیکار گرفته م بخش به نیا ضوابط بر اساس یعرض يآرماتورها  9-11-6-5-1
 .شود انجام نامه نییآ نیا 6-21-9 بخشمطابق ضوابط  دیبا یعرض يآرماتورها ياجرا اتیجزئ شوند. تیضوابط رعا

 فراهم مقطع درشده خم  یطول يلگردهایو م پیچدور ،خاموت توسط برشی آرماتور باید لزوم صورت در: برش  9-11-6-5-2
 . شوندمی گرفته کار به 5-5-6-11-9تا  3-5-6-11-9در این حالت ضوابط  .شود

𝐕𝐕𝐬𝐬≤0.33�fc مقاوم یبرش يروین که یصورت در  9-11-6-5-3
' bwd یبرش يآرماتورها  نیب افقی يباشد، حداکثر فاصله 

𝐝𝐝مقدار  نیترکم از دینبا عضو محور بر عمود
𝟐𝟐

𝐕𝐕𝐬𝐬>0.33�fc اگرباشد.  ترشیب متر یلیم 600 و  
' bwd از  دیفاصله نبا نیباشد، ا

𝐝𝐝مقدار  نیترکم
𝟒𝟒

 .باشد ترشیب متر یلیم 300 و  

 يادرجه 45 خط هر که باشد ياگونه به دیبا شده خم یطول يلگردهایم ای و لیما يهاخاموت نیب يفاصله  9-11-6-5-4

d يکه از وسط مقطع به اندازه
2

رسم شود، حداقل توسط  یطول یکشش يلگردهایطرف مبه  یگاههیالعمل تکدر جهت عکس  
 گردد.قطع  یبرش ياز آرماتورها فییک رد

 یکشش يهیناح در که یصورت در د،نشومیاستفاده  یآرماتور برش عنوان به که شدهخم  یطول يلگردهایم  9-11-6-5-5

dطول گیرایی  ياندازه به دیبا ابند،ی امتداد يفشار يهیناح در اگر و ؛شوند داده ادامه یطول يبا آرماتورها دیبا ابند،یامتداد 
2

 از  
 .شوند مهار مقطع ارتفاع وسط
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-6-21-9مطابق بند  بسته يهااز نوع خاموت توانندیم یعرض یچشیپ يصورت لزوم، آرماتورها در :پیچش  9-11-6-5-6
 .شوندمی گرفته کار به 9-5-6-11-9تا  7-5-6-11-9در این حالت ضوابط   باشند. تنگو یا  1-7

حداقل به  دیندارد، با يازین یچشیبه آرماتور پ محاسبه اساس بر که یمقطع از پس یعرض یچشیپ يآرماتورها  9-11-6-5-7
𝐛𝐛𝐭𝐭) ياندازه + 𝐝𝐝)  ابندیامتداد. 

𝐜𝐜𝐭𝐭از دو مقدار  ترشیب دینبا یعرض یچشیپ هايآرماتور  نیب يفاصله  9-11-6-5-8
𝟖𝟖

 شود. اریمتر اخت یلیم 300و  

مقطع  یتا وجه درون یچشیپ يبسته خاموت اضالع يمحورها يتحت اثر پیچش، فاصله یدر مقاطع توخال  9-11-6-5-9
𝟎𝟎.𝟔𝟔𝐀𝐀𝐨𝐨𝐭𝐭از  ترکم دینبا

𝐏𝐏𝐭𝐭
 باشد.  

 يفشار یطول يکه آرماتورها يادر سرتاسر فاصله دیبا یعرض يآرماتورها :فشاري آرماتور جانبی گاه تکیه  9-11-6-5-10
 گردد. نیتأم تنگ ایبسته  يهابا استفاده از خاموت دیبا يفشار یطول يآرماتورها یجانب گاههیشوند. تک نیاست، تأم ازیمورد ن

 .شوندمی گرفته کار به 13-5-6-11-9تا  11-5-6-11-9در این حالت ضوابط 

آجدار یا جوش  يهاحداقل موارد (الف) یا (ب) باشد. امکان استفاده از سیم دیبا یعرض يآرماتورها ياندازه   9-11-6-5-11
 با مساحت معادل وجود دارد. شده

 ترکوچک و متر یلیم 32 قطر به یطول يآرماتورها يبرا متر یلیم 10 قطر به آرماتور -الف
 یطول يلگردهایم گروه براي زین و تربزرگ و متر یلیم 36 قطر به یطول يآرماتورها يبرا متر یلیم 12 قطر به آرماتور -ب

 ریاز حداقل مقاد دینبا رود،می کار به فشاري آرماتور جانبی گاه تکیه عنوان به که یعرض يآرماتورها يفاصله  9-11-6-5-12
 :باشد ترشیب(پ)  تا(الف) 

 یطول آرماتور قطر برابر16 -الف
 یعرض آرماتور قطر برابر 48 -ب

 ریت مقطع بعد نیترکوچک -پ

 يهاگوشه در يفشار يلگردهایم تمام که باشد ياگونه به دیبا يفشار یطول يآرماتورها دمانیچ ينحوه   9-11-6-5-13
-گوشه در واقع غیر یطول يلگردهایآزاد م يشوند. فاصله داري نگهدرجه  135خم حداکثر  يهیزاو و یعرض يآرماتورها با عضو

 باشد. ترشیب متر یلیم 150 از دینبا مجاور يشده ينگه دار طولی يمیلگردها تامیلگرد عرضی  ي

 درجا يرهایدر ت ياسازه ییک پارچگ يآرماتورها  9-11-6-6

یبر اساس ضوابط (الف) تا (پ) اختیار م ياسازه ییک پارچگ يسازه، آرماتورها پیرامون در واقع يرهایت يبرا 9-11-6-6-1
 :شود

 .شوند اجرا سراسري باید ،میلگرد دو حداقل از ترکم نه ولی حداکثر، مثبت لنگر يآرماتورها چهارم یک حداقل -الف
 .شوند اجرا سراسري باید میلگرد، دو حداقل از ترکم نه ولی گاه،هیتک در یمنف لنگر يماتورهاآر ششم یک حداقل -ب

 .شوند محصور ریت آزاد يدهانه طول در تنگ یا بسته يهاخاموت با یدبا سازه یپارچگ یک یطول يآرماتورها -پ
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 اریاخت(ب)  و(الف)  يبندها اساس بر سازه یپارچگ یک يآرماتورها ،سازه پیرامون در واقع ریغ يرهایت يبرا   9-11-6-6-2
 :شودیم

 . شوند اجرا سراسري باید میلگرد، دو حداقل از ترکم نه ولی  کثر،احد مثبت لنگر يآرماتورها چهارم یک حداقل -الف

 ریت آزاد يدهانه طول در تنگ یا و 7-1-6-21-9 بند مطابق بسته يهاخاموت با سازه یپارچگ یک یطول يآرماتورها -ب
 .شوند محصور

 .کنند عبور ستون طولی يشده توسط آرماتورها احاطه يهیاز ناح دیبا ياسازه یپارچگ کی یطول يآرماتورها   9-11-6-6-3

طور کامل مهار شوند تا به  دیبا وستهیپ ریغ يهاگاههیدر تک ايسازه یپارچگ کی یطول يآرماتورها   9-11-6-6-4
 شدن خود برسند. يبه تنش جار گاههیمقطع در بَر تک يآرماتورها

بر اساس موارد (الف) و (ب)  دیبانیاز باشد، آرماتورها  مورد ياسازه یپارچگ کی يآرماتورها براي وصله اگر  9-11-6-6-5
 :شوند وصله

 .شوند وصله گاههیتک مجاورت یا و در مثبت یخمش لنگر يآرماتورها -الف
 .شوند وصله دهانه وسط مجاورت یا و در یمنف یخمش لنگر يآرماتورها -ب

 Bپوششی از نوع  يوصلهیا  و ،یجوش تمام ،یکیمکان تمامصورت  به باید پارچگی یک يآرماتورها يوصله  9-11-6-6-6
 .باشد

 طرفهیک  يتیرچه سیستم 9-11-7

 اتیکل  9-11-7-1

 دال یکو  منظمبا فواصل  يهارچهیتاز  ايپارچه یک ترکیباز  متشکلطرفه  یک یبتن يرچهیت ستمیس  9-11-7-1-1
 . است شده یطراح راستا یک در باربري براي که است یفوقان

 ترشیب دینبا رچهیتمتر باشد. ارتفاع کل  یلیم 100از  ترکم دینباهیچ موقعیتی از ارتفاع آن،  در رچهیعرض ت  9-11-7-1-2
 .باشد متر یلیم 750 از ترشیب دینبا هارچهیت نیب آزاد يفاصله باشد. آن عرض حداقل برابر مین و سه از

 در شده ذکر مقدار از ترشیب درصد ده يبه اندازه توانیرا م رچهیت در بتن توسط شده نیتأم یمقاومت برش  9-11-7-1-3
 داد.  شیافزا یرشبا استفاده از آرماتور ب توانیرا م رچهیت یبرش مقاومت. گرفت نظر رد نامه نییآ نیا 8-9 فصل

 یو مهار کاف ودهب وستهیپ دیبا رچهیت هر پاییندر  آرماتور یک حداقل ،ياسازه یپارچگ کی تأمین منظور به 9-11-7-1-4
 شدن خود برسد. يبه تنش جار گاههیداشته باشد تا در تک

 محتمل متمرکز يبارها گرفتنبر اساس خمش و با در نظر  دیبا یفوقان در دال رچهیعمود بر ت يلگردهایم  9-11-7-1-5
 .شودیم نییتع 4-19-9بخش  مطابقافت و حرارت  آرماتوراساس ضوابط  بر این میلگردها و فواصل حداقل  ضوابط .شود نیتأم

به  دیبا شوند،ینم 2-1-7-11-9 و 1-1-7-11-9 يطرفه که مشمول ضوابط بندهایک  يهارچهیت ستمیس  9-11-7-1-6
 شوند. یو دال طراح ریت ستمیصورت س
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 هاتیرچه بین فواصل در بتنی، یا و سفالی هايبلوك مانند دائمی، يکننده پر اجزاي از که هاییسیستم در  9-11-7-1-7
 و(الف) ضوابط  دیبا است، هاتیرچه بتن يهمشخص مقاومت با برابر حداقل اجزا این مصالح فشاري مقاومت و شودمی استفاده

 را اعمال نمود.  زیر صورت به(ب) 

 .شود اریاخت ترکم متر یلیم 40و  هارچهیت بینآزاد  يفاصله دوازدهماز یک  دینبا پر کننده ياجزا يدال رو ضخامت  -الف

 خمشی مقاومت و برشی مقاومت يمحاسبه در هستند، هاتیرچه با تماس در که اجزا این از هاییهجدار مقاومت از توانمی -ب

 .شودمی نظر صرف سیستم مقاومت در کننده پر اجزاي هايقسمت سایر مقاومت از .نمود استفاده هاتیرچه منفی

 7-1-7-11-9بند  يضابطه مشمول کننده، پر اجزاي یا و شودمی استفاده موقت قالب از که هاییسیستم در  9-11-7-1-8
 .باشد ترمتر کم یلیم 50و  هارچهیت بین آزاد يفاصلهدوازدهم از یک  دیدال نبا ضخامت شوند،نمی

 قیعم يرهایت  9-11-8

 اتیکل  9-11-8-1

 دارند؛ قرار هاگاهتکیه روي مقابل وجه در و گرفته قرار بار تحت وجه یک درهستند که  ییاعضا قیعم يرهایت  9-11-8-1-1
حداقل  نیزو  ؛وجود داشته باشد هاگاهتکیه سمت به بار سمت از "بست" فشاري هايالمان آمدن وجود به امکان کهطوري به

 (ب) برقرار باشند: یا(الف)  ضوابطاز  یکی

ln مقطع، کل ارتفاع به آزاد يدهانه طول نسبت -الف
h

 .باشدن 4از  تربیش ،
 .باشند شده اعمال متمرکز يبارها گاه،هیتک ربَ از 2h يمحدوده در -ب

-مدل .شودیم انجامطولی در ارتفاع مقطع تیر  کرنش یخط ریغ عیبا در نظر گرفتن توز قیعم يرهایت یطراح  9-11-8-1-2
-می تلقی مناسب کرنش یخط غیر توزیع کردن منظور براي نامه آیین این 3پ-9بست و بند بر اساس ضوابط پیوست  هاي

 . شوند

 قیعم يرهایتگذاري  و آرماتور يابعاد يهاتیمحدود  9-11-8-2

 برقرار باشد:     زیر يرابطه که شود انتخاب ياگونه به باید قیعم يرهایت مقطعابعاد   9-11-8-2-1

 )11-1( Vu ≤ ϕ0.83�fc′ bwd         

 :باشند(ب)  و(الف)  ضوابط مطابق دیبا قیعم يرهایت يکنار وجوه در شده عیتوز يآرماتورها 9-11-8-2-2

 در که باشد؛ 0.0025bws دیبا حداقل ،Av ر،یت یطول محور بر عمود راستاي در شده توزیع یبرش يآرماتورها مساحت -الف
 . است یعرض برشی يآرماتورها يفاصله ،s آن
 در که باشد؛ 0.0025bws2 دیبا حداقل ،Avh ر،یت یطول محور با يمواز راستاي در شده توزیع یبرش يآرماتورها مساحت -ب
 . است یطول برشی يآرماتورها يفاصله ،s2 آن

  .شودیم نییتع 1-5-11-9بند  اساس بر عمیق تیر در یکشش خمشی يآرماتورها حداقل 9-11-8-2-3 
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 مجاور طولی آرماتورهاي يفاصله حداقل. شودمی تعیین 3-9پوشش بتن در تیر عمیق بر اساس ضوابط فصل   9-11-8-2-4
 . گرددمی تعیین ،1-2-21-9بخش  مطابقمیلگردهاي طولی تیر  يفاصله محدودیت اساس بر

𝐝𝐝  مقادیر از دینبا عمیق، تیر در عرضی و طولی برشی آرماتورهاي يفاصله  9-11-8-2-5
𝟔𝟔
  .باشد ترشیب متر یلیم 300 و  

آرماتورهاي کششی در تیر عمیق بر اساس توزیع تنش در آرماتورهایی که مستقیما تابع لنگر  طول گیرایی  9-11-8-2-6
 . شودمی انجام 6-2-6-11-9خمشی نیستند، مطابق بند 

به  گاههیبَر تک در بتواند میلگرد که شوندمهار  طوري باید مثبت لنگر کششی يساده، آرماتورها يهاگاههیتک در  9-11-8-2-7
از لنگر  یناش یکشش يباشد، آرماتورهاشده  یطراح بند و بست يهامدلبر اساس  عمیق تیر. اگر درسشدن خود ب يتنش جار

 .شوند مهار 3پ-9از پیوست  2-5-3پ-9 بندمطابق ضوابط  دیمثبت با یخمش

 :باشند برقرار دیبا(ب)  و(الف)  ضوابط ،تیرهاي عمیق یداخل يهاگاههیدر تک  9-11-8-2-8

 .باشد وستهیپ مجاور يهادهانه يآرماتورها با دیبا یمنف یخمش لنگر یکشش يآرماتورها -الف
      .دباش شده وصله هاآن به یا و بوده وستهیپ مجاور يهادهانه يآرماتورها با دیبا مثبت یخمش لنگر یکشش يآرماتورها -ب
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هاستون  9-12  

 گستره   9-12-1

بتن ستون پایه اختصاص دارد و شامل  در حالت نهایی مقاومتهاي بتن آرمه بط این فصل به طراحی ستونضوا  9-12-1-1
  شود. آرمه نیز می

 هاو محدودیتکلیات   9-12-2

و فصل  3-9فصل  در مندرج دوام و طراحی ضوابط که اي باشدگونهبه  باید فوالدي آرماتورهاي و  بتن مشخصات  9-12-2-1 
  .سازند برآورده را نامهآیین  این 1پ-9و نیز پیوست  9-4

انتقال مربوط به پیوستگی، و اطمینان از  21-9ها در حالت نهایی مقاومت، رعایت ضوابط فصل در طراحی ستون  9-12-2-2
  کامل نیروها بین بتن و آرماتور الزامی است.

پیروي کند. در سیستم پیش  16-9ستون باید از ضوابط فصل -ستون و دال-در بتن ریزي درجا، اتصاالت تیر  9-12-2-3 
ي اتصاالت ستون به چنین کلیهبرآورده نمایند. هم 17-9ساخته، اتصاالت باید الزامات انتقال نیرو را بر اساس ضوابط فصل 

 را تامین کنند.  17-9شالوده، باید ضوابط فصل 

کردن مقطع کل در طراحی،  جاي منظور ضلعی منتظم و اشکال مشابه، به یا چندمربع با مقطع  هايستوندر    9-12-2-4
ترین قطري بزرگ بامقطع دایروي یک بر اساس  نیاز و مقاومت طراحی را آرماتور مورد مقدارمقطع،  ناخالصمساحت توان می

 . تعیین نمود که بتواند در داخل آن شکل محاط شود،

مساحت کل مقطع،  نظر است، تر از مقدار الزم براي تحمل بارهاي موردها بزرگکه مقطع آن هاییستوندر    9-12-2-5
 تر از نصف مساحت کل نباشد، دریافته که کم توان بر اساس مساحت مؤثر کاهشنیاز و مقاومت طراحی را می آرماتورهاي مورد

قسمتی از سیستم مقاوم در برابر نیروهاي زلزله هایی که و یا ستون هاي خمشی ویژههاي قابگرفت. این بند براي ستون نظر
 باشد.، قابل اجرا نمیاندشدهطراحی  نامه آیین این 20-9فصل  ضوابط نبوده و بر اساس 

 فوالدهاي عرضیمتر خارج از  میلی 40شود، حداکثر ساخته با دیوار بتنی پارچه  صورت یک بهیک ستون  اگر  9-12-2-6
 گرفت. نظر در آنمقطع مؤثر  يمحاسبه درتوان را میستون 

حداقل برابر  ايبر اساس فاصلهسطح مقطع مؤثر ستون باید  متداخل،پیچ دورهاي با دو یا چند براي ستون   9-12-2-7
   .محاسبه شود هاپیچدورخارج از در نیاز  پوشش بتنی مورد

منظور  8-2-12-9تا  5-2-12-9موثر کاهش یافته بر اساس بندهاي  مقطعستون سطح  در یکدر صورتی که    9-12-2-8
باید بر اساس سطح مقطع واقعی ستون انجام  ،هاي سازه که با آن ستون مرتبط هستندشود، آنالیز سازه و طراحی سایر قسمت

 پذیرد. 

 نیاز مقاومت مورد  9-12-3 
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-و بر اساس ترکیب ذکر شد، 6-9که در فصل  هاگرفتن اصول تحلیل و طراحی سازه نظر نیاز با در مقاومت مورد  9-12-3-1
  شود.نامه تعیین می این آیین  7-9 فصلهاي بارگذاري 

هم قابل کاربرد به طور هر ترکیب بارگذاري ، که در𝑴𝑴𝒖𝒖 و  𝑷𝑷𝒖𝒖 بار محوري با ضریب و لنگر خمشی با ضریب،   9-12-3-2
  شوند، باید به عنوان مقاومت مورد نیاز در نظر گرفته شوند. زمان حاصل می

 مقاومت طراحی  9-12-4

) به صورت 1-1-9( عمومی يباید رابطهي مقاطع ستون براي هر ترکیب بار قابل کاربرد، مقاومت طراحی در همه   9-12-4-1
 𝚽𝚽𝑺𝑺𝒏𝒏≥U  عمل توام بین تاثیرات بار منظور گردد.  بوده وباید برقرار ) 1-8-9روابط تفصیلی ( بدین ترتیب کند.را تامین

 شوند. تعیین می 2-7-9، بر اساس جدول 𝚽𝚽ضرایب کاهش مقاومت، 

محاسبه  3-8-9، بر اساس فرضیات و ضوابط بخش 𝑴𝑴𝒏𝒏 و  𝑷𝑷𝒏𝒏 مقاومت محوري اسمی و مقاومت خمشی اسمی،   9-12-4-2
  شوند.می

و  4-8-9بر اساس ضوابط بخش به ترتیب ، 𝑻𝑻𝒏𝒏 و  𝑽𝑽𝒏𝒏 مقاومت برشی اسمی و مقاومت پیچشی اسمی ستون،   9-12-4-3
   شوند. محاسبه می 6-8-9بخش 

 هاي آرماتورمحدودیت  9-12-5

ناخالص درصد سطح مقطع  8تر از درصد و بیش 1تر از ، مساحت آرماتورهاي طولی نباید کمبتنی هايستوندر   9-12-5-1
  .پوششی میلگردها نیز رعایت شوند هايباشد. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله ،𝑨𝑨𝒈𝒈آن، 

𝑽𝑽𝒖𝒖 که ستوناي از هر ناحیهدر   9-12-5-2 > 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝜱𝜱𝑽𝑽𝒄𝒄 فراهم شود.  ناحیه باشد، الزم است حداقل فوالد برشی در آن
 تر از موارد (الف) و (ب) به صورت زیر است: ، مقدار بزرگ𝑨𝑨𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏حداقل آرماتور برشی، 

 
 (الف)

0.062�fc
 ' bw𝑠𝑠

fyt
 

 
 )ب(

0.35
bw𝑠𝑠
fyt

 

 گذاري جزئیات آرماتور  9-12-6

 کلیات   9-12-6-1

 شود. تعیین می 3-9فصل ترین میلگرد بر اساس ضوابط پوشش بتن روي بیرونی 9-12-6-1-1

 گردد. تعیین می 21-9فصل طول مهاري آرماتورها بر اساس ضوابط  9-12-6-1-2

 شود. تعیین می 5-21-9استفاده از آرماتورهاي گروهی در ستون مجاز بوده و ضوابط آن بر اساس بخش  9-12-6-1-3
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 گردد. تعیین می 1-2-21-9ند ي حداقل آرماتورهاي مجاور بر اساس ضوابط بفاصله  9-12-6-1-4

 طولی  آرماتورهاي  9-12-6-2

 شود:بر اساس موارد زیر تعیین می ستونحداقل تعداد میلگردهاي طولی در   9-12-6-2-1

 عدد 3 :مثلثی دورگیرهايداخل  میلگردهاي -الف
 عدد 4 :دایروي یا مستطیلی دورگیرهاي داخل میلگردهاي -ب
 عدد 6 :یرويدا دورگیرهايبا  شده محصور ویژه خمشی هايقاب هايستون در یا و پیچدورداخل  میلگردهاي -پ

 شده آرماتورهاي انتظار خم -9-12-6-3 

 6به  1نسبت به محور ستون نباید از  (میلگرد غیر هم امتداد) شده شیب قسمت مایل آرماتورهاي طولی خم  9-12-6-3-1
 قسمت مایل باید موازي با محور ستون باشند. هاي باال و پایینبخشتر باشد. بیش

هاي طولی آرماتورباشد،  آمدگی داشته نشستگی یا پیش متر عقب میلی 75اگر وجه ستون یا دیوار بیش از   9-12-6-3-2
 يهاي انتظار مجزا و وصلهآرماتورنشستگی باید  در محل عقب در این حالت .شوند شده استفاده صورت خم فته نباید بهیا امتداد

ها در محل رفته فراهم گردد. در هر حال باید ضوابط مربوط به مهارها و وصله هاي وجوه عقبآرماتورمنظور اتصال به  پوششی به
  تغییر مقطع رعایت شوند.

 

 طولی ستون يآرماتورها يوصله  9-12-6-4

آرماتورها  يوصله ها مجاز است.و اتکایی در ستون سر به سرهاي پوششی، مکانیکی، جوشی استفاده از وصله  9-12-6-4-1
 باشد 4-21-9و منطبق با ضوابط بخش  ودهامین نمترا هاي بارگذاري ترکیب تمام الزامات باید 

هاي پوششی فشاري مجاز دار اعمالی فشاري باشد، استفاده از وصلهاگر نیروي میلگردها در اثر بارهاي ضریب  9-12-6-4-2
تر از در هر حال نباید کماین طول اما  ساس موارد (الف) یا (ب) کاهش داد؛بر اتوان فشاري را می پوششی ياست. طول وصله

 متر باشد: میلی 300
حداقل مؤثر آرماتورهاي عرضی در هر دو جهت  سطح مقطع ،پوششی يوصله يدر ناحیه هاي با خاموت کهستونبراي  -الف

ها، تنها مؤثر خاموت سطح ي. در محاسبهضرب نمود 83/0در ضریب توان را می یپوششي وصلهباشد، طول  0.0015hs برابر با
 .شودمنظور می  hهاي عمود در امتدادسطح مقطع شاخه

 .نمود ضرب 75/0 ضریب در توانمی را پوششی يوصله طول دورپیچ، با هايستون براي -ب

ي پوششی باید اگر نیروي ایجاد شده در میلگرد طولی ستون در اثر بارهاي با ضریب کششی باشد، طول وصله  9-12-6-4-3
وصله  یک مقطعتعداد میلگردهایی که در  وبوده  0.5fy حداکثر کششی آرماتورتنش  این حالت اگردر  در کشش تعیین شود.

در طول  ldمعادل هاي پوششی میلگردهاي مجاور حداقل و در ضمن وصلهنصف میلگردهاي کششی باشد،  حداکثرشوند، می
، در غیر این صورت .اختیار شود ldطول پوشش باید حداقل برابر با محسوب شده و  Aستون فاصله داشته باشند، وصله از نوع 

تر از در هر حال طول وصله نباید کمدر نظر گرفته شود.  1.3ldباید حداقل برابر با  محسوب شده و طول پوشش Bوصله از نوع 
 میلی متر در نظر گرفته شود.  300
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ها ستون 9-12  
 

 دهاي اتکایی مجاز خواهاستفاده از وصله ي ترکیبات بار فشاري باشد،اگر نیروي میلگرد طولی ستون در همه  9-12-6-4-4
اضافی  هايو یا در محل وصله، از میلگرد ؛مقاطع مختلف انجام شود ي آرماتورهاي طولی ستون درکه وصله آن به شرط بود؛

یابند، معادل محل وصله امتداد می هر وجه ستون در که حداقل مقاومت کششی میلگردهایی که در طوري به شود؛ استفاده
  ستون باشد. وجهتمامی میلگردهاي موجود در آن  در سطح مقطع 0.25𝐟𝐟𝐲𝐲 حاصل ضرب

 

 آرماتورهاي عرضی  9-12-6-5 

جزئیات میلگردهاي  .دآرماتورها را برآورده ساز يترین الزامات فاصلهکننده آرماتورهاي عرضی باید محدود  9-12-6-5-1
 باشد.  3-6-21-9تا  1-6-21-9هاي ندعرضی باید مطابق ضوابط ب

 6-6-12-9بق بند امطها دورپیجبسته و یا هاي) (تنگهاي آرماتورهاي طولی با استفاده از خاموتالزم است   9-12-6-5-2 
ها وجود نشان دهد که مقاومت و امکان ساخت مناسب براي آن که آزمایش و تحلیل سازه مگر این شوند؛صورت جانبی مهار  به

 .دارد

شوند، باید توسط آرماتورهاي عرضی  تعبیه )پدستالستون پایه (ستون یا  بااليهاي مهاري در قسمت اگر پیچ  9-12-6-5-3
 میلی 125 طول. آرماتورهاي عرضی باید در گرفته است، محصور شوندرا در بر  ستون پایهستون یا  آرماتور طولی 4که حداقل 

 10 به قطرآرماتور  3یا  میلی متر و 12 به قطرآرماتور  2و حداقل شامل توزیع شوند  ستون پایهستون یا  بااليمتري قسمت 
  .باشندمیلی متر 

 

 گاه جانبی آرماتورهاي طولیتکیه  9-12-6-6

 تر از نصف فواصل تعیینشالوده یا دال نباید بیش باالياز سطح  ستون اولین خاموت يدر هر طبقه، فاصله  9-12-6-6-1
 ها باشد.خاموت براي شده

و یا کالهک  ،(کتیبه) پهنهدال،  افقی ترین میلگردهاياز زیر پایین ستون آخرین خاموت يدر هر طبقه، فاصله  9-12-6-6-2
وجوه ستون،  يبه کلیه دستکاتصال تیر یا  صورت ها باشد. درخاموتبراي شده  تر از نصف فواصل تعییننباید بیش ،برشی

ترین تیر یا دستک ارتفاع در کمافقی ترین میلگرد متر از زیر پایین میلی 75حداکثر  يا را در مقطعی به فاصلههتوان خاموتمی
 .متوقف نمود

 فوقانی امتداد یابند. يترین میلگردهاي طبقهها باید از روي شالوده یا دال تا تراز پایینرپیچدودر هر طبقه،    9-12-6-6-3

  باشد: 1-12-9ها باید مطابق جدول پیچدوردر هر طبقه، قسمت فوقانی    9-12-6-6-4
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ها ستون 9-12  
 

 

 ستون یفوقان قسمت در هاپیچدورامتداد  الزامات 1-12-9 شماره جدول
 ستون يانتها تیوضع دورپیچ امتداد الزامات

 

 .هستند یفوقان گاههیتک يدارا که ییاعضا در ،یافق يآرماتورها نیترنییپا تراز تا امتداد

 به دستک یا ریت اتصال درصورت

 ستون وجوه يهیکل

. هستند یفوقان گاههیتک يدارا که ییاعضا در یافق يآرماتورها نیترنییپا تراز تا امتداد
 و ،پهنه دال، پایین قسمت تا هاپیچدور یفوقان قطع محل از پس یاضاف یعرض آرماتور
 .یابدیم امتداد یبرش کالهک

 یا ریت اتصال عدم صورت در

 ستون وجوه يهیکل به دستک

 ستون سر با يهاستون .باشد ستون عرض ای قطر برابر دو ستون سر عرض ای قطر که يتراز تا امتداد

هایی از سیستم پیچ و یا قسمتگیري خاموت، دور کار شدگی با به هاي طولی انتظار باید در محل خمآرماتور  9-12-6-6-5
 یحاطر ،افقی نیروي محاسباتی قسمت مایل میلگردهاي انتظار يبرابر مؤلفه 5/1و براي نیرویی معادل  ؛مهار شونداي کف سازه
تر از بیش ي میلگرد انتظارشده نقاط خم نباید از بسته و دورپیچ، ي چنین میلگردهاي عرضی به صورت خاموتفاصله .شوند
   متر باشد. میلی 150

 برشی عرضیآرماتور   9-12-6-7

 توان در ستون از فوالد برشی به صورت تنگ، خاموت و یا دورپیچ استفاده نمود. در صورت لزوم می   9-12-6-7-1

𝑽𝑽𝒔𝒔اگر ي حداکثر آرماورهاي برشی ستون فاصله   9-12-6-7-2 ≤ 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑�𝒇𝒇𝒄𝒄′  𝒃𝒃𝒘𝒘𝒅𝒅   ترین از ، برابر با کوچکباشد𝒅𝒅
𝟐𝟐

و   

𝑽𝑽𝒔𝒔اگر  میلی متر، و  600 > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑�𝒇𝒇𝒄𝒄′  𝒃𝒃𝒘𝒘𝒅𝒅   ترین از ، برابر با کوچکباشد𝒅𝒅
𝟒𝟒

 میلی متر است.  300و   
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 دیوارها  9-31

 گستزه 9-31-3

 ذ.ًتتي آرهِ رػايت ضَطزاحي ديَارّاي  درضَاتط ايي فصل تايذ  9-31-3-3

 اًدام ضَد. 20-9فصل  تزاساستايذ  سياد پذيزي هتَسط ٍ تا ضىل اي طزاحي ديَارّاي ساسُ 9-31-3-2

 هطاتك آرهاتَر افميحذالل درًظز گزفتي تا ٍ  4-8-9 تا 2-8-9 يتٌذّاتايذ طثك اي  طزُطزاحي ديَارّاي حائل  9-31-3-1

 ضَد.  اًدام 6-13-9تٌذ 

. در صَرتیىِ ايي ديَارّا اًدام ضَد 15-9ضَاتط فصل  تزاساستايذ  تیز رٍي سهیي طزاحي ديَارّا تِ ػٌَاى 9-31-3-4

 ّا رػايت ضَد.  در هَرد آى 8-11-9اس ًَع تیز ػویك تاضٌذ، تايذ ضَاتط تٌذ   8-11-9هطاتك ضَاتط تٌذ 

 كليات 9-31-2

 3-9در طزاحي ديَارّا تايذ ولیِ هطخصات تتي ٍ آرهاتَرّا ٍ ًیش لطؼات هذفَى در تتي تز طثك الشاهات فصَل  9-31-2-3

 ًاهِ تاضٌذ. ايي آئیي 9-4ٍ

 گزفتِ ًظز در ٍارد تز ديَار هتوزوش تارّاي اس يه ّزتحول  تزاي هَثز ًاحیِ ػٌَاى تِ وِ ديَار افمي طَل 9-31-2-2

 تارّاي تا هزوش هزوش فاصلِ اس يا ٍ اثز سطح طزف ّز در ديَار ضخاهت تزاتز دٍ اضافِ تِ تار اثز سطح پٌْاي اس ًثايذ ضَد، هي

 صَرت طزاحي تزاساس آًىِ هگز گیزد، لزار ديَار لائن درسّاي اس خارج ًثايذ اتىايي تارتزي هَثز افمي طَل. وٌذ تداٍس هتوزوش

  .پذيزد صَرت درسّا در هٌاسثي ًحَ تِ ًیزٍّا اًتمال گزفتِ،

 صَرت گیزد. 5-17-9اتصال لطؼات تِ يىذيگز تايذ تز اساس تٌذ  ،ساختِپیص يديَارّا در 9-31-2-1

  .گیزد صَرت 2-17-9 تٌذ تزاساس تايذ ّا ضالَدُ تِ ديَارّا اتصال 9-31-2-4

 ّاي تٌذي پطت ّا، ستَى ّا، تام ّا، وف هاًٌذ هداٍر هتماطغ لطؼات در را ّا آى تايذ ديَارّا پايذاري تاهیي تزاي 9-31-2-5

  .وزد هْار ّا ضالَدُ يا هتماطغ ديَارّاي ديَاري، ّاي ستَى ديَاري،

 حذاقل ضخامت دیوار 9-31-1

 وِ ضزايطي در تٌْا ووتز ّاي ضخاهت اس استفادُ. درًظز گزفتِ ضَد سيز هماديز اس ووتز ًثايذ ديَارّا ضخاهت 9-31-1-3

 .تاضذ هي هداس تاضذ، ٍاردُ تارّاي اثز سيز ديَار وافي پايذاري ٍ هماٍهت تیاًگز ساسُ تحلیل
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 :پذيزي وناي تا ضىلٍ ديَارّاي ساسُ تارتز ديَارّاي -الف
25
 ًطذُ هْار ارتفاع ،ًطذُ هْار طَل تیي همذار حذالل1

 رٍش تا وِ وٌذ هي صذقتارتزي  ديَارّاي هَرد درايي هحذٍديت فمط  .تاضذ زتشرگت وِ ّزوذام ، هتز هیلي 100 ٍ ديَار

 .تاضٌذ ضذُ طزاحي 2-5-13-9 تٌذ ضذُ  سادُ

 تارتز: غیز ديَارّاي -ب
30
 وِ ّزوذام ،هتز هیلي 100 ٍ ،ديَار ًطذُ هْار ارتفاع يا ًطذُ هْار طَل همذار حذالل1

 .تاضذ زتشرگت

 200 دارًذ: لزار خان تا تواس در دائواً وِ ديَارّايي سايز ٍ ضالَدُ ّايٍ ديَار ّا سيزسهیي تیزًٍي ديَارّاي -ج

 .تاضٌذ ضذُ طزاحي 2-5-13-9 تٌذ ضذُ  سادُ رٍش تا وِ وٌذ هي صذق ديراهَ درايي هحذٍديت فمط . هتز هیلي

 هاي طزاحي تالش 9-31-4

 كليات 9-31-4-3

 خاًثي، تارّاي ٍ هحَري تزٍى تا تارّاي خولِ اس ضًَذ، هي ٍارد ّا آى تِ وِ تارّايي تواهي تزاي تايذ ديَارّا 9-31-4-3-3

  .ضًَذ طزاحي

ٍ تحلیل ساسُ تا هٌظَر  ،7-9ضَاتط فصلتزاساس  تزاي تارّاي ًْايي، تايذ ّاي طزاحي در ديَارّا تالش 9-31-4-3-2

 . ذًتؼییي ضَ 6-9داضتي الشاهات فصل 

در ديَارّاي  ذ.ًضَ تؼییي 7-6-9 يا ٍ 6-6-9، 4-5-6-9تٌذّاي تايذ تزاساس ضَاتط  در ديَارّا اثزات الغزي 9-31-4-3-1

 . را تزاساس الشاهات آى تٌذ تؼییي ًوَد اس صفحِ خارجتَاى اثزات الغزي  هي 8-13-9تٌذ  هطوَل ضَاتط

 نهائي محوري نيزوي و لنگز 9-31-4-2

در ،  Pu ًْائي،ّوزاُ تا ًیزٍّاي هحَري  هوىي است وِ،  Muديَارّا تايذ تزاي حذاوثز لٌگز خوطي ًْائي،  9-31-4-2-3

اس  تیطتز ، ًثايذتزٍى هحَريتا ًْائي  . همذار تار هحَري، طزاحي گزدًذتِ ديَار ٍارد ضَد ،ّز يه اس تزویثات تارگذاري

Pn,max  ضزية  همذار. تاضذ 8-9هطاتك فصل خوطي لٌگز  .ضَد تؼییي 2-7-9 خذٍل در وٌتزل-فطار هماطغ يتزا تايذ

  .ضذُ تاضذ تطذيذ 7-6-9 يا ٍ 6-6، 4-5-6-9 يتٌذّا هَضَعتايذ تزاساس اثزات الغزي  Mu طزاحي

 نهائي يتزشتالش  9-31-4-1

  طزاحي ضًَذ. Vu خارج اس صفحِتزش  ًیش ٍ Vuديَارّا تايذ تزاي حذاوثز تزش داخل صفحِ  9-31-4-1-3
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 مقاومت طزاحي 9-31-5

 كليات  9-31-5-3

ٍ اػوال اثز  ، ت-1-8-9ب ٍ -1-8-9، الف-1-8-9 رٍاتطتاهیي در ولیِ هماطغ تايذ تز اساس  طزاحي ديَارّا 9-31-5-3-3

تؼییي  7-9تزاساس ضَاتط فصل  همذار ضزية . اًذروٌص ًیزٍي هحَري ٍ لٌگز خوطي در ّز تزویة تار، صَرت گیزد

 ضَد.  هي

 

  داخل یا خارج صفحه يخمشلنگز محوري و  طزاحي تزاي تار 9-31-5-2

-هيرا  ،داخل يا خارج اس صفحِ، Mnخوطي اسوي هماٍهت ٍ  Pn هحَرياسوي هماٍهت در ديَارّاي تارتز،  9-31-5-2-3

در ديَارّاي سيز اثز تار هحَري ٍ لٌگز خوطي  ؛رٍش خايگشيي يه . تِ ػٌَاىًوَدهحاسثِ  8-9ضَاتط فصل هطاتك تا تَاى 

 . اًدام داد 4-2-5-13-9ٍ  3-2-5-13-9ضذُ تٌذّاي  تَاى تزاساس راتطِ سادُ خارج اس صفحِ، طزاحي را هي

 2-8-9را تايذ تزاساس ضاتطِ تٌذ  Mnّا تار هحَري لاتل هالحظِ ًیست،  در ديَارّاي غیزتارتز، وِ در آى 9-31-5-2-2

 هحاسثِ ًوَد.

-يه اس ووتزاس صفحِ ديَار  خارج تار هحَري تزٍى ّا آى در وِ تَپز هستطیل هزتغ همطغ تا ديَارّاي در 9-31-5-2-1

 .تؼییي ًوَد سيز تدزتي راتطِاستفادُ اس  تا را ،Pn ،همطغاسوي  هماٍهت تَاى هي است، ديَار ضخاهت ضطن

(9-31-3 )                 
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 .ضَد تؼییي سيز ضزح تِ تايذ وِ است صفحِ اسخْت خارج  در ديَار هَثز طَل ضزية k راتطِ، ايي در

 اًتْا دٍ ّز در يا يه در چزخص اس آًْا در وِ پايیي ٍ تاال در خاًثي حزوت هماتل در هْارضذُ ديَارّاي در -الف

 k;8/0: تاضذ ضذُ خلَگیزي

( ديَار پائیي ٍ تاال) اًتْا دٍ در چزخص اس آًْا در وِ پائیي ٍ تاال در خاًثي حزوت هماتل در هْارضذُ ديَارّاي در -ب

 k;0/1: تاضذ ًطذُ خلَگیزي

 k;0/2: خاًثي حزوت هماتل در هْارًطذُ ديَارّاي در -ج

 تؼییي ضَد. 2-7-9وٌتزل در خذٍل -تايذ تزاي هماطغ فطار ،ضَد ضزب Pn دروِ تايذ  ضزية  9-31-5-2-4

  درًظز گزفتِ ضَد. 6-13-9ضذُ در تٌذ  آرهاتَرگذاري در ديَارّا ًثايذ ووتز اس هماديز تؼییي 9-31-5-2-5

 تزش داخل صفحهطزاحي تزاي  9-31-5-1
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 8-3-5-13-9تا  2-3-5-13-9 ّايتايذ تزاساس ضَاتط تٌذ ،Vn اسوي داخل صفحِ ديَارّا، تزش هماٍهت 9-31-5-1-3

wwهحاسثِ ضَد. تزاي ديَارّاي تا  lh 2 ًیش 3ج-9 پیَست هَضَع خزپاييتزاساس رٍش  تَاى را هي، طزاحي تزاي تزش 

-9ٍ  2-7-13-9ٍ فَاصل هیلگزدّاي تٌذّاي  6-13-9ّاي تٌذ  در توام هَارد آرهاتَرگذاري ديَارّا تايذ هحذٍديت. اًدام داد

 ًوايذ. تاهیي را  13-7-4

در ًظز  /wl80 تَاى تزاتز تا را هي dٍ است همذار ضخاهت ديَار  hتزش داخل صفحِ،  تزاي ّاطزاحي ديَار در 9-31-5-1-2

. درًظز گزفتي هماديز است ي آرهاتَرّاي وططيدٍرتزيي تار فطاري تا هزوش ًیزٍ فاصلِتِ طَر هؼوَل  d. همذار گزفت

 . تاضذ هيهحاسثِ ضَد، هداس  ّا وزًص ّوساسيسطح تحت وطص تزاساس تحلیل  در ضزايطي وِ هزوشِ ،dتیطتزي تزاي 

hdfًثايذ اس همذار  Vnدر ّیچ همطغ افمي اس ديَار، همذار  9-31-5-1-1 c'/  . هٌظَر ضَدتیطتز  830

 تايذ اس راتطِ سيز هحاسثِ ضَد: Vnهمذار  9-31-5-1-4

(9-31-2 )                                         scn VVV  

تزاي فطار، هثثت ٍ تزاي  Nuػالهت  ضَد. در ايي خذٍل تؼییي هي، 1-13-9تزاساس خذٍل ،  Vcهمذار  9-31-5-1-5

 ضَد.  هيوطص، هٌفي در ًظزگزفتِ 

ديَارّاي  Vc، همذار 5-3-5-13-9هطاتك تٌذ  تزتِ رٍش دلیكتتي تزضي در صَرت ػذم هحاسثِ هماٍهت  9-31-5-1-6

hdfاس  تیطتز تحت اثز ًیزٍّاي هحَري فطاري ًثايذ c'/ 170 در ديَارّاي تحت اثز ًیزٍي هحَري وططي،  ٍ اختیار ضَد

 .تاضذ 7-5-8-9 تٌذضذُ در  اس همذار ارائًِثايذ تیطتز 

 در ديَارّا Vcهحاسثِ  3-31-9خذٍل 

 رٍش هحاسثِ
ًیزٍي 

 هحَري
Vc 

 ضذُ  رٍش سادُ

.hd'f فطاري c170 

 حذاوثز همذار ِ وططي
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لزار  ديَار )ّزوذام وِ ووتز تاضذ( اس پاي ديَاريا ًصف طَل  اي ووتز اس ًصف ارتفاع هماطؼي وِ در فاصلِ 9-31-5-1-7

 ديَار طَل ًصف يا ارتفاع ًصف هؼادلتزاسي  در، 1-13-9 خذٍل در تزدلیك رٍش هطاتك ،Vc تزاي همذار تَاىرا هيدارًذ، 

 .ًوَدطزاحي  ديَار پاي اس( تاضذ ووتز وِ)ّزوذام 

 ّاي ػزضي تزضي تاهیي ضذُ ٍ اس راتطِ سيز هحاسثِ ضَد:آرهاتَرتايذ تَسط  Vsهمذار  9-31-5-1-8

(9-31-1 )                                        
s

dfA
V

ytv
s  

 تزش خارج اس صفحهطزاحي تزاي  9-31-5-4

 هحاسثِ ضَد. 5-8-9تٌذ تايذ تزاساس ضَاتط  ،Vn ديَارّا، خارج اس صفحِ اسوي تزش هماٍهت 9-31-5-4-3

 هاي مقادیز آرماتورها محذودیت 9-31-6

 اختیار 3-6-13-9 ٍ 2-6-13-9 تٌذّاي در هٌذرج هماديز اس ووتز ًثايذ ػزضي ٍ طَلي ّايآرهاتَر ديَارّا، در 9-31-6-3

 . ضًَذ

cu صفحِ داخل تزش تزاي وِ هَاردي در 9-31-6-2 VV 5.0 تِ طَلي آرهاتَر همطغ هساحت ًسثت حذالل ،است 

 ضَاتط تزاساس تايذ ،(t) همطغ ول هساحت تِ ػزضي آرهاتَر همطغ هساحت ًسثت حذالل ٍ( l) همطغ ولي هساحت

 . ذًضَ تؼییي 2-2-6-13-9 ٍ 1-2-6-13-9 ّاي تٌذ

 :است سيز ضزح تِ هختلف ّايآرهاتَر تزاي l حذالل 9-31-6-2-3

: :هگاپاسىال 420 اس تیطتز يا ٍ يهساٍ تٌص تسلین تا ٍ ووتز ٍ هتز هیلي 16 لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -الف

0012/0 

 0015/0: هگاپاسىال 420 اس ووتز تٌص تسلین تا ٍ ووتز ٍ هتز هیلي 16 لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -ب

 0015/0: هتز هیلي 16 اس تیطتز لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -ج

 0012/0: ضذُ خَش يسیو ّاي ضثىِ تزاي -ت

 0010/0هیلگزد يا سین خَش ضذُ:  يپیص ساختِ تا ضثىِ ّا يدر ديَارّا -ث

 :است سيز ضزح تِ هختلف ّايآرهاتَر تزاي t حذالل 9-31-6-2-2

: :هگاپاسىال 420ٍ يا تیطتز اس  يهساٍ تسلین تٌص تا ٍ ووتز ٍ هتز هیلي 16 لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -الف

0020/0 

 0025/0: هگاپاسىال 420 اس ووتز تسلین تٌص تا ٍ ووتز ٍ هتز هیلي 16 لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -ب
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 0025/0: هتز هیلي 16 اس تیطتز لطز تا دار آج ّايآرهاتَر تزاي -ج

 0020/0: ضذُ خَش سیوي ّاي ضثىِ تزاي -ت

 0010/0در ديَارّاي پیص ساختِ تا ضثىِ ّاي هیلگزد يا سین خَش ضذُ:  -ث

cu صفحِ داخل تزشتزاي  وِ هَاردي در 9-31-6-1 VV 5.0 حذالل  ،استl  ٍt (ب) ٍ( الف) تزاتز تا هماديز تايذ  

 :ضَد سيز هٌظَر

 ٍلي، ،درًظز گزفتِ ضَد 0025/0 ٍ( 4-13-9) راتطِ اس ضذُ هحاسثِ همذار دٍ تشرگتزيي تا تزاتز تايذ l حذالل -الف

 . اختیار ضَد تیطتز 2-6-13-9 تٌذ در ضذُ حاسثِ ه t همذار اس السم ًیست

(9-31-4)                      00250525000250 .
l

h
... t

w

w
l 













  

 .درًظز گزفتِ ضَد 0025/0 تا تزاتز تايذ t حذالل -ب

 جشئيات آرماتورگذاري 9-31-7

 كليات 9-31-7-3

 تِ تزتیة هطاتك ّا تِ يىذيگز تايذ هیلگزدّا ٍ ًیش هْار هیلگزدّا در تتي ٍ چگًَگي ٍصلِ آى رٍي تتٌي پَضص 9-31-7-3-3

 .تاضذ 21-9ٍ  4-9 ضَاتط فصَل

 فاصله آرماتورهاي طولي 9-31-7-2

 ٍ ديَار ضخاهت تزاتز سِ اس تیطتز ًثايذ درخاريش ييَارّار دد ضثىِ ّز در اس يىذيگز طَلي ّايآرهاتَر فاصلِ 9-31-7-2-3

ًثايذ  طَليي ّاآرهاتَرالسم تاضذ، فاصلِ  ديَار تزضي تزاي هماٍهت داخل صفحِ آرهاتَر. اگز در ًظز گزفتِ ضَد هتز هیلي 350

 .، تداٍس وٌذlw، يه سَم طَل ديَار اس

پیص ساختِ ًثايذ تیطتز اس پٌح تزاتز ضخاهت  ييَارّار دد ضثىِ ّز در يىذيگز اس طَلي يآرهاتَرّا فاصلِ 9-31-7-2-2

آرهاتَر تزضي تزاي  در ًظز گزفتِ ضَد. اگزهیلیوتز تزاي ديَارّاي داخلي  750تزاي ديَارّاي خارخي ٍ هتز  هیلي 350ٍ  ديَار

 .وٌذ تداٍس ،هیلیوتز lw/3، 3h  ٍ350ًثايذ اس  طَلي يآرهاتَرّاهماٍهت داخل صفحِ ديَار السم تاضذ، فاصلِ 

 اس ّزيه ،ايطزُ حائل ٍسيزسهیي  ديَارّاي خش تِ هتز، هیلي 250 اس تیطتز ضخاهت تا ديَارّاي در 9-31-7-2-1

 :ضًَذ سيز درًظز گزفتِ ب ٍالف  تٌذّاي هطاتك ديَار، سطح هَاسات تِ ضثىِ دٍ در تايذ ػزضي ٍ طَلي آرهاتَرّاي

حذالل  اي فاصلِ در تايذ اهتذاد، ّز تزاي السم آرهاتَر ول سَم دٍ حذاوثز ٍ ًصف حذالل ضاهل آرهاتَر ضثىِ يه -الف

 . ضَد دادُ لزار يتیزًٍ رٍيِ اس ديَار ضخاهت سَم يه حذاوثز تزاتز ٍ هتز هیلي 50 تزاتز
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حذاوثز  ٍ هتز هیلي 20 حذالل تزاتز اي فاصلِ در تايذ اهتذاد ّز تزاي السمآرهاتَر  تالیواًذُ ضاهل آرهاتَر ضثىِ يه -ب

 .ضَد دادُ لزار داخلي رٍيِ اس ديَار ضخاهت سَم يه تزاتز

وططي ًشديه ٍ تا خائي وِ هوىي است، تِ ٍخِ   تَسيغ ضذُصَرت هٌاسثي خوطي تايذ تِ -وططي آرهاتَر 9-31-7-2-4

 تاضذ.

 فاصله آرماتورهاي عزضي 9-31-7-1

 ٍ سِ تزاتز ضخاهت ديَاراس تیطتز ًثايذ  در ديَارّاي درخاريش ّز ضثىِدر  اس يىذيگز ػزضيّاي آرهاتَرفاصلِ  9-31-7-1-3

يه پٌدن  ًثايذ اس ػزضيي ّاآرهاتَرالسم تاضذ، فاصلِ  ديَار تزضي تزاي هماٍهت داخل صفحِ آرهاتَر. اگز تاضذ هتز هیلي 350

 تیطتز تاضذ.، lw ،طَل ديَار

تزاتز ضخاهت  پٌح اس تیطتزًثايذ  ساختِپیص يديَارّا در ضثىِ ّزدر  يىذيگز اس ػزضيفاصلِ آرهاتَرّاي  9-31-7-1-2

آرهاتَر تزضي تزاي هماٍهت  . اگزتاضذهیلیوتز تزاي ديَارّاي داخلي  750تزاي ديَارّاي خارخي ٍ هتز  هیلي 350ديَار ٍ 

 تیطتز تاضذ. هیلیوتز lw/5، 3h  ٍ350 ًثايذ اس ػزضي يداخل صفحِ ديَار السم تاضذ، فاصلِ آرهاتَرّا

 طولي گاه جانثي آرماتورهاي تكيه 9-31-7-4

 طَلي آرهاتَر ول همطغ سطحتزاي تاهیي هماٍهت هحَري ًیاس است ٍ يا  طَليتِ آرهاتَرّاي  وِ هَاردي در 9-31-7-4-3

Ast 0.01 همطغ ول هساحت درصذ يه اسAg استفادُ ضَد طَلي ّايتزاي هْار آرهاتَر ّاي ػزضيتٌگ تايذ اس ستتیطتز ا. 

 آرماتورگذاري اطزاف تاسشو 9-31-7-5

 در آى هؼادل يا هتز هیلي 16 لطز تا آرهاتَر دٍ حذالل ،6-13-9 تٌذ ًیاس هَرد ّايآرهاتَر حذالل تز ػالٍُ 9-31-7-5-3

 دٍ در آرهاتَر سفزُ يه داراي ديَارّاي در هتز هیلي 16 لطز تا آرهاتَر يه ٍ خْت، دٍ در آرهاتَر سفزُ دٍ داراي ديَارّاي

تزاي تَسؼِ تٌص  تايذ ّاآرهاتَر ايي. ضًَذ تؼثیِ ّا ٍ يا تاسضَّاي تا اًذاسُ هطاتِپٌدزُي درّا، ّاتاسضَ اطزاف در تايذ خْت،

 .ضًَذ هْار تاسضَ ّايگَضِتسلین هیلگزد در 

 دیوارهاي الغزتحليل خارج اس صفحه روش جایگشین تزاي  9-31-8

 كليات 9-31-8-3

تَاًذ  هي ،وٌٌذ هيرا تزآٍردُ  تٌذ( ايي ثديَارّايي وِ ضَاتط )الف( تا )اثزات الغزي خارج اس صفحِ  تحلیل 9-31-8-3-3

 هطاتك ضَاتط ايي تخص صَرت گیزد:

 سطح همطغ در ارتفاع ديَار ثاتت تاضذ. -الف

 .تاضذوٌتزل -ديَار تِ صَرت وطص رفتار خوطي خارج اس صفحِ -ب
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 3-9تزاساس ضَاتط فصل ، fr هذٍل گسیختگي،تا استفادُ اس  Mcrتاضذ. وِ  Mcrتزاتز تا  Mnحذالل همذار  -ج

 ضَد.  هحاسثِ هي

gcديَار، اس  ارتفاع ٍسطدر همطغ  Puهمذار  -ت Af 06.0 .تیطتز ًثاضذ 

 ، اسP-، تا درًظز گزفتي اثزات s، تزداريتْزُتارّاي  ضذُ تزاي هحاسثِتغییزضىل خارج اس صفحِ  -ث
150

cl  تداٍس

 ًىٌذ. 

 مذلساسي 9-31-8-2

گستزدُ يىٌَاخت اثز تار خاًثي سيز هحَري وِ تحت تار  ّاي سادُ ٍ گاُ تا تىیِ ديَار تايذ تِ ػٌَاى يه ػضَ 9-31-8-2-3

 دّذ.  ٍ تؼییزضىل در ٍسط ارتفاع ديَار رخ هيخوطي حذاوثز لٌگز  ،دارد تحلیل ضَد. در ايي ضزايط لزار  خارج اس صفحِ

تايذ تا فزض تَسيغ يىٌَاخت رٍي ػزضي تزاتز تا در تاالي ّز همطغ تارّاي ثملي هتوزوش ٍارد ضذُ تِ ديَار  9-31-8-2-2

ضَد، در ًظز گزفتِ ضَد. همذار ػزض ول تزاي  )افمي:لائن( سياد هي 2:1ػالٍُ ػزضي در دٍ سوت وِ تا ضیة  ػزض اػوال تار تِ

 تَسيغ يىٌَاخت ًثايذ اس هماديز )الف( يا )ب( تداٍس وٌذ:

 فاصلِ تیي تارّاي هتوزوش -الف

 ديَارّاي  لثِ  -ب

 ضزیة دارلنگز  9-31-8-1

ارتفاع ديَار، ًاضي اس تزویة خوص ٍ تار هحَري، تايذ درتزگیزًذُ اثزات تغییزضىل  ٍسط در Muهمذار لٌگز  9-31-8-1-3

 ّاي )الف( يا )ب( تاضذ.  ديَار تزاساس ضَاتط تٌذ

 هحاسثات رٍش تىزار تا استفادُ اس  -الف

(9-31-5)                                  uuuau PMM  

اس هزوش  خارجًاضي اس تارّاي خاًثي ٍ تارّاي هحَري  ،ارتفاع ديَار ٍسطدر  ضزية دار لٌگزحذاوثز  Mua وِ در آى،

 ضَد. را ضاهل ًوي P-است ٍ اثزات 

 ضَد: اس راتطِ سيز هحاسثِ هي uهمذار 

(9-31-6 )                               
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 تزاتز است تا:  Icrخَردُ همطغ  هواى ايٌزسي تزن در ايي راتطِ،
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 . درًظز گزفتِ ضَد 6تايذ تزاتز تا  Es/Ecٍ حذالل همذار ًسثت 

 تا استفادُ اس رٍش هستمین: -ب

(9-31-8)                      
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 تزداري تارهاي تهزه –اس صفحه تغييزشكل خارج  9-31-8-4

هحاسثِ ضَد وِ در آى،  رٍاتط سيز ، تايذ تزاساسs، تزداري تْزُتغییزضىل خارج اس صفحِ ًاضي اس تارّاي  9-31-8-4-3

Ma ( ِتؼییي هي10-13-9تا استفادُ اس راتط )  .ضَد 

crMaMاگز  -الف 
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خاًثي ٍ تارّاي هحَري داراي تزداري  تْزًُاضي اس تارّاي   ارتفاع ديَار، ٍسط در Maلٌگز  همذار حذاوثز 9-31-8-4-2

ّا  ( ٍ تا حل تىزاري رٍي تغییزضىل10-13-9ضَد، تايذ تا استفادُ اس راتطِ ) را ًیش ضاهل هي Pssخزٍج اس هزوشيت، وِ اثزات 

 تؼییي ضَد. 

(9-31-31)                                 sssaa PMM  

 هحاسثِ ضًَذ: (12-13-9( ٍ )11-13-9رٍاتط )تايذ تزاساس  cr  ٍn هماديز 9-31-8-4-1

(9-31-33)                                      
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 ضَد. هي( هحاسثِ 7-13-9راتطِ ) اس ( تا استفاد12ُ-13-9در راتطِ ) Icrهمذار  9-31-8-4-4
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 ها ديافزاگم -9-44

 گستزه 9-44-4

 ّایي تا ضزایط سیز، رػایت ضًَذ: فصل تایذ تزاي طزاحي دیافزاگنضَاتط ایي  9-44-4-4

 اًذ. ساختِ ضذُیکپارچِ  يّاي تتٌي درجا دالّایي كِ تِ صَرت  دیافزاگن -الف

 اًذ. ساختِ اجزا ضذُ اجشاي پيص یك رٍیِ تتٌي درجا تز رٍي تِ صَرتّایي كِ  دیافزاگن -ب

تَسط رٍیِ تتٌي  تَاًٌذ اًذ. ًَارّاي لثِ هي ًَار لثِ تطکيل ضذُ داراي ساختِ ّایي كِ اس اجشاء پيص دیافزاگن -پ

 ضذُ تاضٌذ.تيزّاي لثِ تاهيي  ٍ یا تَسطدرجا 

 ساختِ هتصل تِ یکذیگز ٍ تذٍى تتي رٍیِ درجا تطکيل ضذُ اًذ. دیافزاگوْایي كِ اس اجشاء پيص -ت

 ًيش را 9-20-9 تٌذتایذ ضَاتط  ضًَذ،  كِ تزاي تحول تار جاًثي سلشلِ طزاحي هيي یاّ ساسُي ّا دیافزاگن 9-44-4-2

 .ًوایٌذ تزآٍردُ

 نيزوهاي طزاحي ديافزاگم 9-44-2

 (.1-14-9)رجَع ضَد تِ ضکل  هَرد تَجِ لزار گيزًذسیز ًيزٍّاي  آثار ّا تایذ در طزاحي دیافزاگن 9-44-2-4

 ساسُ تزًيزٍّاي داخل صفحِ دیافزاگن ًاضي اس تارّاي جاًثي ٍارد  -الف

  دیافزاگن تًِيزٍّاي هٌتمل ضذُ  -ب

 اي غيزساسُ اجشاءدیافزاگن ٍ اػضاي لائن لاب یا  تَجَد آهذُ در اتصاالتًيزٍّاي  -پ

 در ساسُ هایل افمي ایجاد ضذُ در اثز ٍجَد اجشاء لائن هْاري ٍ یا اجشاءًيزٍّاي  -ت

 ًاضي اس تارّاي ثملي ٍ سایز تارّاي ٍارد تز سطح دیافزاگن خارج اس صفحِ ًيزٍّاي -ث

 حذاقل ضخامت ديافزاگم 9-44-3

تحت  آًْا پایذاري، هماٍهت ٍ سختي ًحَي كِ اس تاهيي  تزخَردار تاضٌذ تِ ّا تایذ اس ضخاهت كافي دیافزاگن 9-44-3-4

  .اطويٌاى حاصل ضَدتارّاي ضزیثذار  اتاثز تزكيث

ایي  هطاتك ضَاتط سایز فصَل اػضا ایياس ضخاهت هَرد ًياس  كوتزثایذ ًّاي سمف ٍ كف  دیافزاگنضخاهت  9-44-3-2

 . تاضذ طزفِ ٍ دٍطزفِ ّاي یك تزاي دال ًاهِ آئيي
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 دیافزاگن تز ٍارد ًيزٍّاي  4-44-9  ضکل

 مقاومت مورد نياس 9-44-4

 كليات 9-44-4-4

 دار ضزیةتارّاي  اتّا تایذ تزاساس تزكيث ّا ٍ اتصاالت آى كٌٌذُ جوغّا،  هت هَرد ًياس تزاي دیافزاگنهماٍ 9-44-4-4-4

 . تؼييي ضَد 7-9 فصل

اثزات تارّاي تا در ًظز گزفتي ّایي كِ تخطي اس سمف یا كف ّستٌذ، تایذ  هماٍهت هَرد ًياس تزاي دیافزاگن 9-44-4-4-2

 . تؼييي ضَد ٍاردُخارج اس صفحِ ّوشهاى تا سایز تارّاي 

 مذلساسي ديافزاگم و تحليل 9-44-4-2

 رػایت ضًَذ.  هثحث ضطن همزرات هلي ساختواىهذلساسي ٍ تحليل دیافزاگوْا تایذ ضَاتط  در 44-4-2-4

 ساسي دیافزاگن در هذل .را تزآٍردُ ًوایذ 6-9 فصل الشاهاتتایذ ّا دیافزاگنساسي ٍ تحليل  فزآیٌذ هذل 9-44-4-2-2

 .استفادُ ًوَد آىاس ّز هجوَػِ فزضيات هٌطمي ٍ ساسگار تزاي سختي  تَاىهي
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آى تایذ تز هثٌاي  داخل صفحِوطي، ًيزٍي تزضي ٍ ًيزٍي هحَري خلٌگز  تحليل دیافزاگن ٍ تؼييي 9-44-4-2-3

 ّاي سیز را تِ كار گزفت: تَاى هذل صَرت گيزد. در ایي راتطِ، هيطزاحي تاهيي ضزایط تؼادل ٍ ضزایط هزسي 

 دیافزاگن صلة، در صَرتي كِ تتَاى آى را صلة فزض ًوَد. -الف

 پذیز فزض ًوَد. پذیز، در صَرتي كِ تتَاى آى را اًؼطاف دیافزاگن اًؼطاف -ب

كِ در آى حذاكثز   ّاي جذاگاًِ تز اساس فزض حذٍد تاال ٍ پایيي تزاي سختي داخل صفحِ دیافزاگن،تحليل  -پ

 گيزد.  ّا، هثٌاي طزاحي لزار هي آهذُ اس ّزیك اس ایي هذل تالش تذست

 دیافزاگن اًؼطاف پذیزي  هٌظَر كزدى هحذٍد تا اجشايهذل  -ت

 هذل خزپایي -ث

تَاًذ هَرد استفادُ لزار  هي هثحث ضطن همزرات هلي ساختواىّا، ضَاتط  دیافزاگنیا اًؼطاف پذیزي تؼييي صلثيت  تزاي

  گيزد. 

آى، پذیز  ّا، فارؽ اس ػولکزد صلة یا اًؼطاف كٌٌذُ دٌّذُ آى اس جولِ جوغ طزاحي دیافزاگن ٍ اجشاء تطکيل 9-44-4-2-4

 ضزٍري است.

 مقاومت طزاحي 9-44-5

 كليات 9-44-5-4

USnراتطِ ّا تایذ تزاي تزكية تارّاي ضزیثذار ٍ تزاساس الٌاع  ّا ٍ اتصاالت آى طزاحي دیافزاگن 9-44-5-4-4  

 صَرت گيزد.  7-9فصل هطاتك ضَاتط 

 تؼييي ضَد.  7-9فصل  تایذ تزاساس ضَاتطضزیة  9-44-5-4-2

 تاضذ:  (تتایذ در اًطثاق تا یکي اس تٌذّاي )الف( تا ) دیافزاگن هماٍهت طزاحي 9-44-5-4-3

ٍارد تز لٌگز  هذل ضذُ تاضذ ٍ كِ دیافزاگن تِ صَرت یك تيز تا ػومي تزاتز تا ػوك كاهل دیافزاگن هَارديدر  -الف

-9تا  2-5-14-9ّاي طزاحي تایذ تزاساس تٌذّاي  ، هماٍهتتحول ضَد ّا لثِ هتوزكش در ّايآرهاتَرتَسط  آى

 تؼييي ضًَذ.  14-5-4

پيَست هذل ضذُ تاضذ، هماٍهت طزاحي تایذ تزاساس  رٍش خزپایيكِ دیافزاگن یا تخطي اس آى، تا  هَارديدر  -ب

 .ضَد تؼييي 9-3
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 8فصل ضَاتط تا  هطاتك، هماٍهت طزاحي تایذ ضذُ تاضذ هذلاجشاء هحذٍد رٍش كِ دیافزاگن تا  هَارديدر  -پ

تيٌي  پيص، هَاردضَد. تَسیغ غيزیکٌَاخت تزش تایذ در طزاحي تزضي هَرد تَجِ لزار گيزد. در ایي  تؼييي

 . تارتز جاًثي الشاهي است ّا تزاي اًتمال تزش تِ اجشاء لائن سيستن كٌٌذُ جوغ

تایذ ضَاتط تؼادل را  ّا ایي رٍش، ضذُ تاضذطزاحي  تٌذّاي فَقّائي غيز اس  كِ دیافزاگن تا رٍش هَارديدر  -ت

طزاحي حذالل تزاتز تا هماٍهت هَرد ًياس تزاي توام اجشاء هَجَد در هسيز تار را تاهيي  ّاي ٍ هماٍهتًوَدُ تزآٍردُ 

 ذ.ًوایٌ

 لنگز خمشي و نيزوي محوريطزاحي بزاي  9-44-5-2

ٍ  3-8-9تٌذّاي داخل صفحِ، تایذ تزاساس خوطي دیافزاگن تزاي تحول ًيزٍّاي هحَري ٍ لٌگز طزاحي  9-44-5-2-4

 ضَد.  اًجام 9-8-4

( ٍ یا جتٌذّاي )الف( تا )ّاي هٌذرج در رٍشیکي اس  تِ تایذدر دیافزاگن  خوصًاضي اس كططي  هماٍهت 9-44-5-2-2

 :ضَد تاهييّا،  آى ي استزكيث

 ّاي آجذار آرهاتَراستفادُ اس  -الف

 تٌيذُ تاضٌذ ٍ یا ًثاضٌذ. تٌيذگي، چِ پيص ّاي پيص كاتلاستفادُ اس  -ب

 .كٌٌذ ساختِ ػثَر هي پيص اجشاءتيي  درسكِ اس  ّاي هکاًيکي دٌّذُ اتصالاستفادُ اس  -پ

، تایذ در ضًَذ كار تزدُ هي تِ خوصكطص ًاضي اس تزاي تحول كِ ّاي هکاًيکي  دٌّذُ اتصال ٍ ّاآرهاتَر 9-44-5-2-3

 هحذٍدُ
4

h  تؼثيِ ضًَذ. همذار دیافزاگن اس لثِ كططيh  تزاتز تا ػوك دیافزاگن است كِ در صفحِ دیافزاگن ٍ در همطغ

اس  ّایي تخصّا در آرهاتَركٌذ، السم است  پيذا ػوك دیافزاگن در طَل دّاًِ تغييز چٌاًچِضَد.  گيزي هي  اًذاسُ ًظزهَرد 

 در هحذٍدُ ليلزار گزفتِ ٍ ًظزدیافزاگن كِ در هجاٍرت همطغ هَرد 
4

h   هْار ضًَذ.  ًذارد،لزار 

 ًيزٍيكٌٌذ، تایذ تزاي تحول  ساختِ ػثَر هي پيص لطؼاتكِ اس اتصال تيي  ّاي هکاًيکي دٌّذُ اتصال 9-44-5-2-4

 اتصال، طزاحي ضًَذ. هَرد اًتظار در تاسضذگيي هتٌاظز تا كطط

 بزشطزاحي بزاي  9-44-5-3

 تِ كار رٍد.  ّا ضَاتط ایي تٌذ تایذ در تؼييي هماٍهت تزضي داخل صفحِ دیافزاگن 9-44-5-3-4

 ،2-3-7-9تٌذ كِ تزاساس  هَاردي، هگز در درًظز گزفتِ ضَد 75/0تزاتز تا تایذ  ضزیة كاّص هماٍهت  9-44-5-3-2

 همذار كوتزي تزاي ایي ضزیة هؼزفي ضذُ تاضذ. 

 ( تؼييي ضَد.1-14-9تایذ تا استفادُ اس راتطِ ) Vnهمذار اًذ،  كِ كاهالً درجا اجزاضذُ يّای دیافزاگن در 9-44-5-3-3

۱۳۴

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



ّا افزاگنید-9-14  

 

 
 

(9-44-4)                  ytccvn ff.AV   170 

تتي است كِ تِ ضخاهت ٍ ػوك دیافزاگن هحذٍد ضذُ ٍ سطح فضاّاي خالي  تزضي سطح همطغ خالص Acvدر ایي راتطِ، 

cfضَد. همذار  ، كاستِ هيدر صَرت ٍجَد  در آى،   ِكِ در هحاسثVn تيطتز تاضذ. هگاپاسکال  3/8 رٍد، ًثایذ اس تِ كار هي

 .استهَاسي تزش داخل صفحِ دیافزاگن تَسیغ ضذُ  آرهاتَرًسثت  tچٌيي،  ّن

 :تزلزار تاضذ( 2-14-9ضَد كِ راتطِ ) چٌاى اًتخابتایذ  Acv، اتؼاد ضذُي درجا اجزا ّا دیافزاگن در 9-44-5-3-4

(9-44-2)                              ccvu fA.V  660 

cfكِ در آى، همذار    ِكِ در هحاسثVn ِتيطتز تاضذ.هگاپاسکال  3/8 اس ًثایذ رٍد، هي كار ت 

ضًَذ، تایذ ضَاتط  هي اجزاساختِ،  رٍیِ تتٌي درجا تز رٍي لطؼات پيص تِ صَرتّایي كِ  دیافزاگن در 9-44-5-3-5

سیز )الف( ٍ )ب(  تِ ضزح تٌذّاي Acvٍ تا هٌظَر كزدى همذار  6-3-5-14-9ٍ  4-3-5-14-9، 3-3-5-14-9 تٌذّاي

 ضًَذ: رػایت

تزاتز تا سطح همطغ  Acvكٌذ، همذار  ساختِ كار ًوي تا لطؼات پيص تِ صَرت هزكةدر هَاردي كِ تتي رٍیِ  -الف

  ایي رٍیِ است. 

 سطح همطغهجوَع  Acvهمذار ، كٌذ كار هيتِ صَرت هزكة ساختِ  تا لطؼات پيصرٍیِ  كِ تتي هَارديدر  -ب

cf، در ایي هَارد. استتتي رٍیِ ٍ ساختِ  پيصلطؼِ   ِساختِ ٍ  پيص تایذ كوتزیي همذار هماٍهت فطاري تتي لطؼ

 . در ًظز گزفتِ ضَدتتي رٍیِ، 

 9-8-9در تٌذ ضذُ تزاساس ضَاتط تزش اصطکاكي هَرد تحث  ًثایذ اس همذار تزش هحاسثِ Vnهمذار  9-44-5-3-6

ّاي ػثَركٌٌذُ ًيش آرهاتَرساختِ ٍ  ضخاهت تتي رٍیِ در ًاحيِ رٍي اتصاالت لطؼات پيصتایذ تجاٍس كٌذ. در ایي ضَاتط، 

 اتصاالت هَرد تَجِ لزار گيزًذ. ایي اس 

ساختِ تِ كوك  ساختِ تذٍى تتي رٍیِ ٍ یا اتصال لطؼات پيص كِ تا اتصال لطؼات پيص يّای دیافزاگن در 9-44-5-3-7

 :ّا رػایت ضًَذ آى دٍ تٌذّاي )الف(، )ب( یا ّز ضًَذ، تایذ ضَاتط اجزا هي ًَارّاي تتي رٍیِ ٍ یا تيزّاي لثِ

-9تٌذ ّا تایذ تزاساس آرهاتَرهگاپاسکال تجاٍس كٌذ.  55/0ریشي ضذُ ًثایذ اس  هماٍهت اسوي اتصاالت گزٍت -الف

ّایي كِ تزاي تحول آرهاتَرّاي تزش اصطکاكي تایذ ػالٍُ تز آرهاتَرتزاي تزش اصطکاكي طزاحي ضًَذ.  8-9

 ضًَذ. تکار تزدُاًذ،  كطص ًاضي اس خوص ٍ ًيزٍي هحَري هحاسثِ ضذُ

السم تا هٌظَر  تزضي هماٍهت، تایذ تماطغ دارًذ ساختِ پيص اجشاء تيي درس تاكِ  هکاًيکي ّاي دٌّذُ اتصال -ب

  .تاضٌذ داضتِ راهحل اتصال  درهَرد اًتظار  تاسضذگيًوَدى اثز 
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تِ یك  كٌٌذُ جوغ، ٍ یا اس دیافزاگن یا كٌٌذُ جوغي كِ تزش اس دیافزاگن تِ هَاردّا، در  دیافزاگن در كليِ 9-44-5-3-8

 ذ:ًضَد، تایذ ضَاتط تٌذّاي )الف( یا )ب( تزآٍردُ ضَ لائن اس سيستن تارتز جاًثي هٌتمل هي ػضَ

 9-8-9ٌذ تهطاتك ضَاتط گيزد، ضَاتط تزش اصطکاكي  هياًتمال تزش اس طزیك تتي صَرت  در هَاردي كِ -الف

 ذ. ًضَ رػایتتایذ 

، گيزد هيصَرت  اي آرهاتَرّا ّاي هکاًيکي یا تا ػولکزد ستاًِ دٌّذُ اتصال اًتمال تزش اس طزیك در هَاردي كِ -ب

 ذ. ًلائن سيستن تارتز جاًثي هَرد تَجِ لزار گيز اػضايتایذ اثزات تلٌذضذگي ٍ دٍراى 

 ها كننذه جمع 9-44-5-4

طزاحي  4-8-9 تٌذضَاتط ّا تایذ تِ ػٌَاى اػضاي كططي، اػضاي فطاري، یا ّز دٍ، ٍ تزاساس  كٌٌذُ جوغ 9-44-5-4-4

 ضًَذ. 

تا جایي ، لائن سيستن تارتز جاًثي، در درٍى توام یا تخطي اس ػوك دیافزاگن اػضاي تزِ ّا تایذ اس كٌٌذُ جوغ 9-44-5-4-2

كِ اًتمال ًيزٍّاي طزاحي  هَارديذ. در ٌلائن هٌتمل كٌ اػضايٌذ تزش را اس دیافزاگن تِ ًذ تا تتَاٌاداهِ یات ،كِ السم تاضذ

 . كٌٌذُ را لطغ كزد تَاى جوغ دیگز السم ًثاضذ، هي ،لائن سيستن تارتز جاًثي اػضايّا در طَل  كٌٌذُ جوغ

 كٌٌذُ  جوغّاي آرهاتَرصَرتي كِ یك جوغ كٌٌذُ تزاي اًتمال ًيزٍّا تِ یك ػضَ لائن طزاحي ضَد،  در 9-44-5-4-3

 ذ:ٌیاتاهتذاد  تارتز جاًثي است، در ػضَ لائن  تایذ در طَلي تيطتز اس آًچِ در تٌذّاي )الف( ٍ )ب( آهذُ

 گيزایي آرهاتَر در كطص.طَل هَرد ًياس تزاي  -الف

 در ،(9-8-9 هطاتك تٌذ)طَل هَرد ًياس تزاي اًتمال ًيزٍّاي طزاحي تِ اػضاي لائن، اس طزیك تزش اصطکاكي  -ب

 اًتمال ًيزٍ.ّاي ساس ٍ كاریا سایز  ّاي هکاًيکي دٌّذُ اتصال

 آرماتورگذاريهاي  محذوديت 9-44-6

هَرد استفادُ لزار خَاٌّذ گزفت، تایذ  ضذگي جوغّاي حزارتي ٍ  كِ تزاي هماٍهت در تزاتز تٌص آرهاتَرّایي 9-44-6-4

 ضًَذ. ؼييي ت  4-19-9تٌذ تزاساس 

ّا ٍ  ّاي كف یا سمف ّستٌذ تایذ هحذٍدیت ّایي كِ جشئي اس دال در دیافزاگنّاي رٍي سهيي،  دال در تِ جش 9-44-6-2

 رػایت ضًَذ.7 -10-9ّاي دٍطزفِ هطاتك تٌذ  ٍ دال 6-7-9-9تٌذ طزفِ هطاتك ّاي یك دالضَاتط آرهاتَرگذاري 

 تزاي كِ آرهاتَرّایي، تایذ ػالٍُ تز هَرد ًياسًذكِ تزاي تحول ًيزٍّاي داخل صفحِ دیافزاگن  آرهاتَرّایي 9-44-6-3

 تزايتَاى  ضذگي را هي ليکي آرهاتَرّاي حزارتي ٍ جوغ. ضًَذ تاهيي اًذ، ّا هحاسثِ ضذُهماٍهت در تزاتز سایز اثزات تار

 ًيش تکار گزفت.ًيزٍّاي داخل صفحِ دیافزاگن  تحول
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ّا افزاگنید-9-14  

 

 
 

ثایذ تؼييي ضَد. حذاكثز همذار ایي فاصلِ ً 1-2 -21-9تایذ تزاساس تٌذ ( sّاي آجذار )آرهاتَرفاصلِ حذالل  9-44-6-4

 . درًظز گزفتِ ضَدهتز  هيلي 350 یاتزاتز ضخاهت دیافزاگن  5اس  تيطتز

طَل هْاري السم تزاي تاهيي تٌص كططي ٍ یا فطاري آرهاتَرّاي یك همطغ اس دیافزاگن، تایذ در ّز دٍ  9-44-6-5

 سوت آى همطغ تاهيي ضَد.

تحول كطص دیگز تِ  ياي كِ  تزا اًذ، تایذ تؼذ اس ًمطِ كِ تزاي تحول كطص در ًظز گزفتِ ضذُ آرهاتَرّایي 9-44-6-6

 اداهِ یاتٌذ. هگز آًکِ، لثِ دیافزاگن یا درسّاي اًثساطي در ایي فاصلِ لزار داضتِ تاضٌذ. ldآًْا ًياس ًيست، حذالل تِ هيشاى 
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هاي تتن آرمهشالوده 9-55  

 و تعاریف  گستره  9-55-5

 ٚ تاسىِٛی، ٌستشدٜ٘ٛاسی،  ،دٚ عشفٝ ٚیه عشفٝ  ٔشوة ،ٔٙفشد) سغحیٞای ضاِٛدٜٞا ضأُ ضاِٛدٜایٗ فصُ دس خصٛظ عشاحی   9-55-5-5

 تاضذ.ٞا( ٔیٝٞای حفاسی ضذٜ ٚ صٙذٚلٞا، ضٕغغضٕٞا، سش ضٕغٞای ػٕیك )ضاِٛدٜ( ٚ تیشٞای سٚی صٔیٗ

تٝ لسٕتی اص ساصٜ ساختٕاٖ اعالق ٔی ضٛد وٝ سٚی سغح فٛلا٘ی آٖ ستٖٛ یا دیٛاس لشاس ٌشفتٝ ٚ سغحی دس ایٗ آئیٗ ٘أٝ ضاِٛدٜ   9-55-5-2

ی ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایذ. ا٘ٛاع ضاِٛدٜ ٞایا الیٝ ٞای فٛلا٘ی صٔیٗ  آٖ سا تٝ سغحسغح تحتا٘ی آٖ ٔستمیٕا سٚی صٔیٗ تىیٝ داسد ٚ تاس ساصٜ سا ٌشفتٝ ٚ 

 تٝ ضشح صیش ٔی تاضٙذ؛ سغحی

ٔٙفشد: تٝ ضاِٛدٜ ای اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس ستٖٛ یا دٚ ستٖٛ سا دس ٔحُ دسص ا٘ثساط تٝ صٔیٗ ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایذ. ضاِٛدٜ  ضاِٛدٜ -الف

 ٔٙفشد ٔی تٛا٘ذ تٝ ضىُ ٔشتغ ٔستغیُ، چٙذ ضّؼی ٔٙظٓ، دایشٜ یا ٞش ضىُ غیش ٔٙظٓ دیٍشی تاضذ ٚ ٔمغغ آٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ تٝ ضىُ

 تاضذ.  غ ٔستغیُ، رٚص٘مٝ ٚ یا پّىا٘یٔشت

ضاِٛدٜ  ضاِٛدٜ ٔشوة: تٝ ضاِٛدٜ ای اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس دٚ ستٖٛ )یىغشفٝ( یا چٟاس ستٖٛ )دٚ عشفٝ( سا تٝ صٔیٗ ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایذ. -ب

 ٔشوة ٔی تٛا٘ذ تٝ ضىُ ٔشتغ ٔستغیُ، چٙذ ضّؼی ٔٙظٓ، دایشٜ یا ٞش ضىُ غیش ٔٙظٓ دیٍشی تاضذ ٚ ٔمغغ آٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ تٝ ضىُ

ُ، رٚص٘مٝ ٚ یا پّىا٘ی تاضذ. ضاِٛدٜ ٞای ٔٙفشدی وٝ ٘ضدیه تٟٓ تاضٙذ، ٔی تٛا٘ٙذ تٝ یىذیٍش پیٛستٝ ٌشد٘ذ ٚ تٝ صٛست غ ٔستغیٔشت

 ضاِٛدٜ ٔشوة واس وٙٙذ.

ضاِٛدٜ ٘ٛاسی: تٝ ضاِٛدٜ یىسشٜ ای اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس دیٛاس ٚ یا چٙذ ستٖٛ سا، وٝ دس یه سدیف لشاس داس٘ذ، تٝ صٔیٗ ٔٙتمُ ٔی  -پ

ضاِٛدٜ ٞای ٘ٛاسی ٔی تٛا٘ٙذ تصٛست ضثىٝ ٚاسٚ٘ٝ( تاضذ.  Tایذ. ٔمغغ ضاِٛدٜ ٔی تٛا٘ذ تٝ ضىُ ٔشتغ ٔستغیُ، رٚص٘مٝ ٚ یا پاضٙٝ داس )ٕ٘

 ٘ٛاسٞای ٔتماعغ استفادٜ ضٛ٘ذ. 

تٝ ضاِٛدٜ ای اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس چٙذ ستٖٛ یا دیٛاس سا وٝ دس سدیفٟا ٚ أتذادٞای ٔختّف لشاس داس٘ذ، تٝ صٔیٗ  :ضاِٛدٜ ٌستشدٜ -ت

 داَ ٚ یا صٙذٚلٝ ای ساختٝ ضٛد. -ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایٙذ. ضاِٛدٜ ٌستشدٜ ٕٔىٗ است تٝ ضىُ داَ، ٔجٕٛػٝ تیش

ٔی ضٛد وٝ ٔٙتجٝ تاسٞای ٚاسد تش یىی داسای تشٖٚ ٔحٛسی صیاد ٘سثت تٝ  ضاِٛدٜ تاسىِٛی: تٝ ٔجٕٛػٝ ای اص دٚ ضاِٛدٜ ٔٙفشد اعالق -ث

تٝ یىذیٍش ٔشتثظ ضذٜ ا٘ذ. ایٗ تیش صّة، وٝ تخطی اص ٘سثت تٝ دیٍش اػضای ضاِٛدٜ  تا سختی تاالٔشوض ضاِٛدٜ تٛدٜ ٚ ضاِٛدٜ ٞا تا تیشی 

 ٕ٘ی ضٛ٘ذ.تاس یىی اص ضاِٛدٜ ٞا سا تٝ دیٍشی ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایذ، ٔتىی تش خان فشض 

دس صٛستیىٝ دیٛاس اص  تٝ تیشی اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس دیٛاس سا تٝ ضاِٛدٜ ٞای ٔٙفشد یا سشضٕغ ٞا ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایذ.تیشٞای سٚی صٔیٗ:  -ج

 ٘ٛع تتٗ ٔسّح تاضذ وُ دیٛاس ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ تیش ػٕیك سٚی صٔیٗ تاضذ.

ٚ ضاِٛدٜ ٔتىی تش آٟ٘ا  ، ضٕغ ٞای حفاسی ضذٜ ٚ صٙذٚلٝ ٞا(ضٕغ ٞاضاِٛدٜ ) اػضای ػٕیكدس ایٗ آئیٗ ٘أٝ ضاِٛدٜ ػٕیك تٝ   9-55-5-3

ضاِٛدٜ ٞای ػٕیك تٝ ضشح صیش اػضای ػٕیك صٔیٗ ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایٙذ. ا٘ٛاع ػٕك )تشاصٞای صیشیٗ( تاسٞای ساصٜ سا تٝ اعالق ٔی ضٛد وٝ )سشضٕغ( 

 ٔی تاضٙذ؛

 تاس یه ستٖٛ سا دسیافت ٕ٘ٛدٜ ٚ تٝ صٔیٗ ٔٙتمُ ٕ٘ایذ. ضٕغ ٔٙفشد: تٝ ضٕؼی اعالق ٔی ضٛد وٝ ٔستمیٕا  -الف

ٌشٜٚ ضٕغ ٞا: ٌشٜٚ ضٕؼٟا تٝ تؼذادی ضٕغ اعالق ٔی ضٛد وٝ تاس خٛد سا اص یه یا چٙذ ستٖٛ اص عشیك سش ضٕغ ٔطتشن دسیافت  -ب

 ٕ٘ایٙذ.
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ٔحاط ٔی وٝ دس خان )ضٕغ ٞا، ضٕغ ٞای حفاسی ضذٜ ٚ صٙذٚلٝ ٞا(  ٞای ػٕیك اػضای ػٕیك ضاِٛدٜایٗ آییٗ ٘أٝ تشای عشاحی   9-55-5-4

ٞایی وٝ دس ٞٛا یا آب لشاس داس٘ذ؛ ٚ یا اٌش خان احاعٝ وٙٙذٜ لاتّیت ایجاد تمیذ جا٘ثی جٟت جّٛ ؛ ٍٔش تشای لسٕتضٛاتغی اسائٝ ٕ٘ی وٙذ، تاضٙذ

ٞایی وٝ داسای ضىُ پزیشی ٔتٛسظ ٚ یا صیاد ساصٜ صٜ ای ایٗ اػضا دسِشعشاحی  ی تشایٌیشی اص وٕا٘ص دس عَٛ ضاِٛدٜ سا ٘ذاضتٝ تاضذ. ضٛاتغ

 اسائٝ ضذٜ است. 4-52-02-9تٙذ  دسٞستٙذ، 

 

 هاو محذودیت کليات  9-55-2 

 مشخصات مصالح   9-55-2-5

 ٘أٝ آییٗ  ایٗ 4-9ٚ  3-9 ٞایفصُ دس ٔٙذسج دٚاْ ٚ عشاحی ضٛاتظ وٝ ای تاضذ ٌٛ٘ٝ تٝ  تایذ فٛالدی ٚ آسٔاتٛسٞای تتٗ ٔطخصات  9-55-2-5-5

 .ساص٘ذ تشآٚسدٜ سا

  

 اتصال ته دیگر اعضا   9-55-2-2

 0-57-9تٙذ  ضٛاتظ ٔغاتك تایذ ٞا ٚ دیٛاسٞا تٝ ضاِٛدٜٞای دسجا سیض ٚ یا پیص ساختٝ، پایٝجضئیات اتصاالت ستٖٛ ٚ عشاحی  9-55-2-2-5

 تاضذ.

 

 اثرات زلسله   9-55-2-3

 ضاِٛدٜشات صِضِٝ سا تٝ ٞای ٘اضی اص اث٘یشٚ وٝ الصْ است لادس تاضٙذساصٜ  یٝتشاص پایصیش  أتذاد یافتٝ دسای اصٜاػضای س عشاحی  9-55-2-3-5

   ی ساصٜ ساصٌاس تاضذ. تٛدٜ ٚ تا سیستٓ ٔماْٚ دس تشاتش ٘یشٚی صِضِٝ دس تاالی پایٝ 3-0-0-02-9تٙذ ٛاتظ ضٔغاتك تایذ  ،ٔٙتمُ ٕ٘ایٙذ

 تٝ صٔیٗٚ وٙٙذ ٔی٘اضی اص صِضِٝ سا تحُٕ ای ٚ ػٕیك وٝ ٘یشٚٞ سغحیٞای ضاِٛدٜ، ضىُ پزیشی صیاد ٚ ٔتٛسظ تاٞای ساصٜ دس  9-55-2-3-2

 عشاحی ضٛ٘ذ. 52-02-9تٙذ تایذ ٔغاتك  ٕ٘ایٙذ،ٔی ٔٙتمُ

 

 زمينهاي روي دال-9-55-2-4

 عشاحی ٚ جضئیات دٞیفصُ ایٗ  اساس ضٛاتظ تش ،وٙٙذخان ٔٙتمُ ٔیتٝ  ساوٝ تاسٞای لائٓ یا جا٘ثی ساصٜ  صٔیٗٞای سٚی داَ  9-55-2-4-5

 ضٛ٘ذ.ٔی

تایذ ٔغاتك ضٛاتظ  ،وٙٙذٔٙتمُ ٔی ٘یشٚٞای جا٘ثی سا تٝ خان ،ٝ ػٙٛاٖ تخطی اص سیستٓ تاستش جا٘ثیوٝ ت صٔیٗٞای سٚی داَ  9-55-2-4-2

 عشاحی ضٛ٘ذ.  52-02-9تٙذ 

 

 معيارهاي طراحی   9-55-2-5
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 د.ضٛ تؼییٗٞا ٖٞای ایجاد ضذٜ دس آس ٚ ػىس اِؼُٕدااساس تحُٕ تاسٞای ضشیة ا تایذ تشٞضاِٛدٜاتؼاد   9-55-2-5-5

 .ٕ٘ٛدعشاحی  ،وٙذؼادَ ٚ ساصٌاسی ٞٙذسی سا اسضا ٔیی وٝ تتش اساس ٞش سٚضتٛاٖ سا ٔی ضاِٛدٜٞای سیستٓ  9-55-2-5-2

 ( ٔجاص است.ٔثحثایٗ  5-ج-9پیٛست ) خشپاییٞا تش اساس سٚش ضاِٛدٜعشاحی   9-55-2-5-3

 ػضٛ ٚی ػٕٛدی اص ػثٛس دادٖ یه صفحٝ یا سش ضٕغ تا ٔٙفشد یضاِٛدٜ٘ٛاسی،  یضاِٛدٜدس ٞش ٔمغغ اص ٍِٙشٞای خاسجی   9-55-2-5-4

 ضٛد.ػٕٛدی حاصُ ٔی یدس ٔساحت وُ ػضٛ سٚی یه عشف صفحٝ ٚاسدٜ٘یشٚٞای ٍِٙش  یٔحاسثٝ

 

 هاو سر شمع سطحیهاي شالودهمقاطع تحرانی تراي  9-55-2-6

 ضٛد؛ٔحاسثٝ ٔی 5-پ-9ی تٝ ضشح جذَٚ دس ٔماعغ تحشا٘ ضاِٛدٜ ٔتىی تشتستٝ تٝ ٘ٛع ػضٛ  Muٔمذاس   9-55-2-6-5

 ٔحُ ٔمغغ تحشا٘ی اػضای ٔتىی تٝ ضاِٛدٜ 5-پ-9جذَٚ 

 ٔحُ ٔمغغ تحشا٘ی ٔتىی ػضٛ

 پایٝستٖٛ یا ستٖٛ  شتَ ستٖٛ پایٝ یاستٖٛ 

 فٛالدیوف ستٖٛ  یش ستٖٛ ٚ ِثٝتَ یٚسظ فاصّٝ فٛالدی ستٖٛ تا وف ستٖٛ

 دیٛاس شتَ یٙدیٛاس تت

 ش دیٛاس تٙاییٚ تَٔشوض  یٚسظ فاصّٝ دیٛاس ٔصاِح تٙایی

 

ٚ تا سػایت  Muٔحُ ٔمغغ تحشا٘ی اص  d یتٛاٖ تٝ فاصّٝٔی عشفٝ تشش یه دسداس تشای تشش ضشیةسا ٔٛلؼیت ٔمغغ تحشا٘ی   9-55-2-6-2

-4-4-6-52-9تٙذ ٚ تا سػایت ضٛاتظ  Muٔحُ ٔمغغ تحشا٘ی اص  d/2ی تٝ فاصّٝتشش دٚ عشفٝ دس  ، 3ٚ-4-6-52-9ٚ  0-4-9-9ضٛاتظ تٙذٞای 

 .ٕ٘ٛدتؼییٗ  5

تا ٔساحت ٔؼادَ  یاػضای تا ٔمغغ ٔشتؼتٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔمغغ ٌشد یا چٙذ ضّؼی ٔٙظٓ سا ٔی تتٙی تا ٞایٞا یا ستٖٛ پایٝستٖٛ  9-55-2-6-3

 ٚ عَٛ ٟٔاسی ٔیٍّشد ٔٙظٛس ٕ٘ٛد. تشش ،ٞای ٔماعغ تحشا٘ی ٍِٙشی ٔحُتشای ٔحاسثٝ

 

 ها سر شمع سطحی وهاي شالودهمهاري ميلگرد در   9-55-2-7

دٚ دس ٞش  تایذٞش ٔمغغ  دسٞا ٘یشٚٞای وططی ٚ فطاسی دس ٔیٍّشد تاضذ. 05-9 ٔغاتك ضٛاتظ فصُتایذ ٞا ٔیٍّشد ٌیشاییعَٛ   9-55-2-7-5

 ذ.٘ٔمغغ ٟٔاس ضٛ عشف

تٕاْ دس داس ٚ تشای حذاوثش ٍِٙش ضشیةا٘ذ روش ضذٜ 5-6-0-55-9ٞایی وٝ دس ؼیتدس ٔٛل ٞأیٍّشد ٌیشاییٔماعغ تحشا٘ی تشای   9-55-2-7-2

 تاضذ.، ٔیٚجٛد داسدیا تغییش ٔیضاٖ آسٔاتٛس مغغ ٔٔماعغ دیٍشی وٝ تغییش 

ٞا یا پّٝ ٞا،ٔا٘ٙذ ضیة، تاضذٍِٙش ٕ٘ی ٔتٙاسة تای ٔستمیٕا دس وطص دس جایی وٝ تٙص ٔیٍّشد وطط ٟٔاس وافی تشای ٔیٍّشد  9-55-2-7-3

 تاضذ.، اِضأی ٔیٚجٝ فطاسی ٘یستٔٛاصی ٚ یا دس جایی وٝ ٔیٍّشد وططی  ،تا ضخأت ٔتغیشٞای ضاِٛدٜ
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  سطحیاي ههشالود  9-55-3

 کليات  -9-55-3-5

ٞای ٚ تا تٛجٝ تٝ تٙص صٔیٗتٝ  ضاِٛدٜٔٙتمُ ضذٜ تٛسظ  ضشیة تذٖٚی ٍِٙشٞا ا ٚ٘یشٚٞش اساس ت ضاِٛدٜ وفحذالُ ٔساحت   9-55-3-5-5

 د.ضٛٔیٔحاسثٝ دست آٔذٜ اص عشیك اصَٛ ٔىا٘یه خان ٚ سًٙ ٝ ٔجاص ت اتىایی

 تاضذ.ٔی ٔیّی ٔتش  322ٞا  ضاِٛدٜ حذالُ ضخأت  9-55-3-5-2

ضیة تایذ تٝ ٘حٛی تاضذ وٝ اِضأات عشاحی دس ٞش  یٞا یا صاٚیٝٔٛلؼیت پّٝ ،تا ضخأت ٔتغیشٚ ىا٘ی پّ ،داسضیةٞای ضاِٛدٜدس   9-55-3-5-3

 ٔمغغ اسضا ضٛد.

تش اساس اصَٛ ضٙاختٝ ضذٜ ٔىا٘یه تایذ ساصٌاس تا ٔطخصات صٔیٗ ٚ ساصٜ تاضذ ٚ  ی سغحیتٛصیغ فطاس خان دس صیش ضاِٛدٜ ٞا  9-55-3-5-4

 تؼییٗ ضٛد.ٚ سًٙ خان 

 تٛاٖ، دس صٛست ػذْ ا٘جاْ تحّیُ تا جضئیات دلیمتش،سا ٔیٔشوة یه عشفٝ  ٚ ٔٙفشدسغحی ٞای تٛصیغ فطاس خان دس صیش ضاِٛدٜ  9-55-3-5-5

  تا فشض صّة تٛدٖ ضاِٛدٜ تؼییٗ ٕ٘ٛد.

ٞای سختیٔطخصات ٚ ساصٌاس تا تایذ  ،ضثىٝ ٘ٛاسٞای ٔتماعغ ٚ ٌستشدٜٔشوة دٚ عشفٝ،  ٞایتٛصیغ فطاس خان دس صیش ضاِٛدٜ  9-55-3-5-6

ضثیٝ تا تٛجٝ تٝ ٔطخصات طئٛتىٙیىی تا فشض ٔذَٚ تستشٞای ٔتفاٚت  تٛاٖ تا استفادٜ اص فٙشسا ٔیصٔیٗ سختی . تؼییٗ ضٛد ساصٜ، ضاِٛدٜ ٚ صٔیٗ

 ساصی ٕ٘ٛد.

 تا ػّٕىشد یهسغحی ٞای ٞای یه عشفٝ تشای ضاِٛدٜ، ضٛاتظ داَٞای سغحیدس ضاِٛدٜٞای حذالُ خٕطی دس تؼییٗ ٔیٍّشد  9-55-3-5-7

تاضٙذ. تیشٞای سٚی صٔیٗ ٚ تیشٞای تاسىِٛی اص عشفٝ ٔالن ٔحاسثٝ ٔی تا ػّٕىشد دٚسغحی ٞای ٞای دٚ عشفٝ تشای ضاِٛدٜٚ ضٛاتظ داَ ،عشفٝ

 ٕ٘ایٙذ.ٔی شٚیضٛاتظ تیشٞا پی

ٞای سغحی ٞای یه عشفٝ تشای ضاِٛدٜٞای سغحی، ضٛاتظ داَدس تؼییٗ ٔیٍّشدٞای حذالُ جٕغ ضذٌی ٚ حشاست دس ضاِٛدٜ  9-55-3-5-8

اص فٛ٘ذاسیٖٛ ٞای حجیٓ تاضٙذ. ٞای سغحی تا ػّٕىشد دٚ عشفٝ ٔالن ٔحاسثٝ ٔیٞای دٚ عشفٝ تشای ضاِٛدٜتا ػّٕىشد یه عشفٝ، ٚ ضٛاتظ داَ

 ٕ٘ایٙذ.پیشٚی ٔیاِضأات تٟشٜ تشداسی فصُ  ضٛاتظ

 

 یک طرفه  هايشالوده  9-55-3-2

ٔغاتك  تایذ تیشٞای سٚی صٔیٗٚ  ، ٔشوة یه عشفٝٞای ٘ٛاسیضاِٛدٜضأُ  عشفٝ یه سغحیٞای ضاِٛدٜ جضئیاتعشاحی ٚ   9-55-3-2-5

 تاضذ. 55-9ٚ  9-9 ٞایُضٛاتظ ایٗ تخص ٚ ضٛاتظ فص

 تٛصیغ ضٛ٘ذ. عشفٝ یه یضاِٛدٜ٘ٛاخت دس وُ ػشض عٛس یهٝ تٞا تایذ ٔیٍّشد  9-55-3-2-2

 

 دو طرفه  منفردهاي شالوده  9-55-3-3

 تاضذ. 52-9ٚ 9-9 ٞایُاتك تا ضٛاتظ ایٗ تخص ٚ ضٛاتظ فصدٚ عشفٝ تایذ ٔغ ٔٙفشدسغحی  یٞاضاِٛدٜعشاحی ٚ جضئیات   9-55-3-3-5
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 دس ٞش دٚ جٟت تٛصیغ ضٛ٘ذ. ضاِٛدٜض ٘ٛاخت دس وُ ػشعٛس یهٝ تایذ ت ا، ٔیٍّشدٞٔشتؼی یعشفٝ ٚٞای دضاِٛدٜدس   9-55-3-3-2

 تٛصیغ ضٛ٘ذ؛ (ب)ٚ  (اِف) ٔیٍّشدٞا تایذ ٔغاتك ضٛاتظ ،ٞای ٔستغیّیضاِٛدٜدس   9-55-3-3-3

 تٛصیغ ضٛ٘ذ. ضاِٛدٜ٘ٛاخت دس وُ ػشض یه عٛسٝ تایذ تتّٙذ ٔیٍّشدٞا دس جٟت   -الف

تا  ضاِٛدٜٔؼادَ عَٛ جٟت وٛتاٜ  ٘ٛاخت دس ػشضیتایذ تٝ عٛس یه S  Sوُ ٔیٍّشداص تخطی  ،دس جٟت وٛتاٜ تشای ٔیٍّشدٞا  -ب

خاسج ػشض  دس ٘ٛاختایذ تٝ عٛس یهت ،(- S S ،دس جٟت وٛتاٜ ٞأیٍّشد یذ. تالی ٔا٘ذٜ٘تٛصیغ ضٛ پایٝستٖٛ ٔشوضیت ٔحٛس ستٖٛ یا 

 .استتّٙذ تٝ عَٛ جٟت وٛتاٜ  ٘سثت عَٛ جٟت  تاضذ وٝٔی  S =  .ضٛ٘ذتٛصیغ  ضاِٛدٜٔشوض 

 

 هاي گستردهشالودهو  دو طرفه مرکةهاي شالوده  9-55-3-4

 .تاضٙذ 52-9ٔغاتك ضٛاتظ ایٗ تخص ٚ فصُ ٚ ٌستشدٜ تایذ  ٔشوة دٚ عشفٝٞای ضاِٛدٜعشاحی ٚ جضئیات   9-55-3-4-5

ٌستشدٜ ٞای ضاِٛدٜٚ  ٔشوة دٚ عشفٝٞای ضاِٛدٜ٘ثایذ تشای عشاحی  ،آٔذٜ است 9-52-9تٙذ  وٝ دس ٓٔستمیسٚش عشاحی   9-55-3-4-2

 استفادٜ ضٛد.

 

 روي زمين هايتير  9-55-3-5

 تاضذ. 55-9ٔغاتك فصُ تایذ  سٚی صٔیٗ ٞایتیشعشاحی   9-55-3-5-5

 تاضذ. 8-55-9تٙذ  عشاحی تایذ ٔغاتك ،)دیٛاس( تاضذیه تیش ػٕیك  صٛستتٝ  سٚی صٔیٗتیش اٌش   9-55-3-5-2

 .تاضذ 6-53-9 تٙذ ٔغاتكتایذ  سٚی صٔیٗ ٞایتیشحذالُ ٔیٍّشد دس   9-55-3-5-3

 

  ي سطحیکالفهاي راتط تين شالوده ها  9-55-3-6

ساتظ تٟٓ ٔتصُ ضٛ٘ذ، اص ٞٓ دس یه ساصٜ تایذ دس دٚ أتذاد تشجیحا ػٕٛد تش ٞٓ، تٝ ٚسیّٝ والفٟای جذا سغحی ضاِٛدٜ ٞای   9-55-3-6-5

 تغٛسیىٝ والفٟا ٔا٘غ حشوت دٚ ضاِٛدٜ ٘سثت تٝ ٞٓ ٌشد٘ذ. دس ساصٜ ٞای یه عثمٝ وٝ داسای دٞا٘ٝ تضسي ٞستٙذ ٔا٘ٙذ ساصٜ ٞای ساختٕاٖ ٞای

پیص تیٙی والف دس أتذاد  صٙؼتی، آضیا٘ٝ ٞا ٚ غیشٜ وٝ دس آٟ٘ا ضاِٛدٜ ٞا داسای ػٕك استمشاس ٚ پایذاسی وافی دس تشاتش ٘یشٚٞای جا٘ثی ٞستٙذ، اص

 دٞا٘ٝ لاب ٔی تٛاٖ صشف ٘ظش وشد. دس ایٗ ضاِٛدٜ ٞا خاوشیض اعشاف ضاِٛدٜ تایذ تؼذا تخٛتی وٛتیذٜ ٚ ٔتشاوٓ ضٛد.

تایذ تشای ٘یشٚی وططی ٔؼادَ دٜ دسصذ تضسٌتشیٗ ٘یشٚی ٔحٛسی ٟ٘ایی ٚاسد تٝ  ی سغحیوالفٟای ساتظ تیٗ ضاِٛدٜ ٞا  9-55-3-6-2

 یٗ خٛد عشاحی ضٛ٘ذ.ستٟٛ٘ای عشف

 ٔیّیٕتش اختیاس ضٛد. 052ٚ حذالُ سغحی اتؼذاد ٔمغغ والف ساتظ تایذ ٔتٙاسة تا اتؼاد ضاِٛدٜ   9-55-3-6-3

ٔیّیٕتش تاضذ. ایٗ ٔیٍّشدٞا تایذ تٛسظ ٔیٍّشدٞای  50تؼذاد ٔیٍّشدٞای عِٛی والفٟا تایذ حذالُ چٟاس ػذد ٚ لغش آٟ٘ا حذالُ   9-55-3-6-4

 ٔیّیٕتش اص یىذیٍش ٌشفتٝ ضٛ٘ذ. 052ٔیّیٕتش ٚ تا فٛاصُ حذاوثش  6ػشضی تٝ لغش حذالُ 

۱۴۲

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



ی تتٗ آسٔٝ ٞا ضاِٛد9-55ٜ  

 

 
 

وٙاسی اص ٔحارات تش ستٖٛ سغحی ا٘ی ٕٔتذ تاضٙذ ٚ دس ضاِٛدٜ ٞای ٔیسغحی ٔیٍّشدٞای عِٛی والفٟا تایذ دس ضاِٛدٜ ٞای   9-55-3-6-5

 ٟٔاس ضٛ٘ذ.

 

 هاي عميقشالوده  9-55-4

 کليات   9-55-4-5

تذٖٚ ضشیة ٔٙتمُ ضذٜ تٝ ایٗ اػضا ٚ  یٞا اص عشیك ٘یشٚٞا ٚ ٍِٙشٞاٞای حفاسی ضذٜ ٚ صٙذٚلٝضٕغ ،ٞاآسایص ضٕغ تؼذاد ٚ  9-55-4-5-5

 ٌشدد.اصَٛ ٔىا٘یه خان ٚ سًٙ تؼییٗ ٔی ظشفیت ٔجاص ػضٛ تا استفادٜ اص

 

 هاسر شمع  9-55-4-2

 ٔیّی ٔتش تاضذ. 422حذالُ ضٕغ  سشػٕك وّی سش ضٕغ تایذ عٛسی ا٘تخاب ضٛد وٝ ػٕك ٔٛثش ٔیٍّشد پاییٗ   9-55-4-2-5

 صٛست ٔتٕشوض دس ٔشوض ٔمغغ ضٕغ ٔحاسثٝ ٕ٘ٛد.ٝ اساس ػىس اِؼُٕ ٞش ضٕغ ت تٛاٖ تشداس سا ٔیضشیةٞای ٍِٙشٞا ٚ تشش  9-55-4-2-2

)اِف(  ذ وٝ٘تایذ تٝ ٘حٛی عشاحی ضٛٞا ضٕغ سش است،ذٜ عشاحی ض  سٚش خشپاییٔذَ تش اساس  سش ضٕغتٝ جض ٔٛاسدی وٝ   9-55-4-2-3

 ی دٚ عشفٝ تأیٗ ٌشدد.ضاِٛدٜی یه عشفٝ، ٚ )اِف( ٚ )ب( تشای تشای ضاِٛدٜ

  Vu چٙیٗٞٓ ضٛد.ٔحاسثٝ ٔی 0-7-9 جذَٚ تش اساس   ، ٚعشفٝ تشای تشش یه 4-8-9 تخص تش اساس Vnٝ و       Vu  -الف

 ضٛد. ٔحاسثٝ ٔی 5-0-4-55-9٘یشٚی تشضی ٟ٘ایی یه عشفٝ دس ٔمغغ تحشا٘ی تٛدٜ وٝ تحت تاسٞای تا ضشیة ٚ تش اساس تٙذ 

تٙص   vu چٙیٗٞٓ ضٛد.ٔحاسثٝ ٔی 0-7-9جذَٚ تش اساس   ٚ تشای تشش دٚ عشفٝ،  5-8-9 تخص تش اساس  vnوٝ       vU   -ب

 ضٛد.ٔحاسثٝ ٔی 5-0-4-55-9تشضی ٟ٘ایی دٚ عشفٝ دس ٔمغغ تحشا٘ی تٛدٜ وٝ تحت تاسٞای تا ضشیة ٚ تش اساس تٙذ 

-3ج-9تٙذ تایذ تش اساس  (fce)ٞا تستتتٗ  یٔماٚٔت فطاسی ٔطخصٝ ،ٔذَ ضٛد خشپاییسٚش اٌش سش ضٕغ تش اساس ضٛاتظ   9-55-4-2-4

 ضٛد.ٗ ٔیتؼیی 0-3-9تٙذ  اساس تش λ  =β  ٚλ 0.6وٝ  ؛ٔحاسثٝ ضٛد 3-ج-9اص پیٛست   4-5-4

 ؛ضٛدٔحاسثٝ ٔی (ج)تا  (اِف)تش اساس  داس دس ٞش ٔمغغ اص سش ضٕغضشیةتشش  یاسثٝٔح  9-55-4-2-5

ٖ تِٛیذ تشش دس آ وٝخاسج اص ٔمغغ دس سٕت تش یا تیص  dpile/2ای تٝ لغشٔمغغ اص ٞش ضٕغ تا ٔشوضیت دایشٜ وُػىس اِؼُٕ   -الف

 .وٙذٔی ٔمغغ

  .وٙذٕ٘ی ٔمغغآٖ تِٛیذ تشش دس  وٝٔمغغ  دس سٕت داخُتش یا تیص  dpile/2تٝ لغش ایاِؼُٕ ٞش ضٕغ تا ٔشوضیت دایشٜػىس   -ب

تشش دس آٖ ٔمغغ وٝ تا دسٖٚ یاتی خغی  یتخطی اص ػىس اِؼُٕ ضٕغ تٝ ػٙٛاٖ تِٛیذ وٙٙذٜ ،ٔشوض ضٕغ یٞای ٔیا٘تشای ٔٛلؼیت  -پ

 ضٛد. داخُ ٔمغغ ٔحاسثٝ ٔی dpile/2 دس صفشٔمذاس خاسج اص ٔمغغ ٚ  dpile/2تیٗ ٔمذاس وأُ دس 

 

 شالودهي عميق اعضا  9-55-4-3
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ای جٌّٛیشی اص وٕا٘ص فشاٞٓ تٛا٘ٙذ ٔماٚٔت وافی دس عَٛ ػضٛ تشٕ٘یٚ  لشاس داس٘ذآب یا خان  ،ٞٛا دسوٝ  ضاِٛدٜاػضای ػٕیك ٞایی اص لسٕت

 ضٛ٘ذ.عشاحی ٔی 50-9تٖٛ ٔغاتك ضٛاتظ فصُ تٝ ػٙٛاٖ س ،وٙٙذ
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و دال به ستون ناحیه اتصال تیز به ستون-9-66   

 

 
 

 ستون به دال و ستون به زیت اتصال یهیناح  9-66

 
 گستزه 9-66-6

 .دارد اختصاظ شیردرجا ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح یآرهاتَرگذار ٍ یطزاح ِت فصل يیا

 

 اتیکل 9-66-2

 ستنیس كیطز اس ستَى یهحَر یزٍیً اًتمال یتزا را 3-16-9 تٌذ ضَاتط ذیتا ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح 9-66-2-6

 .ٌذک تزآٍردُ کف

 ستَى تِ دال ای ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح در لٌگز اًتمال تِ هٌجز یجاًث یزٍّایً گزید ای سلشلِ تاد، ،یثمل یتارّا اگز 9-66-2-2

 .گزدد هٌظَر اتصال یِیًاح یطزاح در لٌگز اًتمال اس یًاض تزش ذیتا ضًَذ،

 را 4-16-9 تٌذ یآرهاتَرگذار ضَاتط ذیتا کٌٌذیه هٌتمل ستَى تِ لٌگز کِ ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح 9-66-2-3

 را 20-9 فصل الشاهات ذیتا( ج) تا( الف) ضاهل زًذیگ یه لزار سلشلِ یجاًث یّاتار اثز زیس کِ ییّالاب در اتصال یِیًاح. کٌٌذ تزآٍردُ

 ؛کٌٌذ تزآٍردُ

 ژُیٍ یخوط یّالاب در ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح -الف

 هتَسط یخوط یّالاب در ستَى تِ دال اتصال یِیًاح -ب

 گزفتِ تکار سلشلِ تزاتز در هماٍم ستنیس اس یتخط عٌَاى تِ کِ یخوط یّالاب در ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح -پ

  .دارًذ لزار هتَسط ٍ ادیس یزیپذ ضکل تا یّا ستنیس در اها ضًَذ یًو

 چْارم سِ تا تزاتز حذالل عزض ٍ تزاتز ثاًیتمز عوك تا یزّایت تِ یجاًث طَر تِ طزف چْار اس ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح اگز 9-66-2-4

 .ضَد یه گزفتِ ًظز در ذیمه تاضذ، هتصل طزف زّ در ستَى عزض

 .ضَد یه گزفتِ ًظز در ذیمه تاضذ، هتصل دال تِ یجاًث طَر تِ طزف چْار اس ستَى تِ دال اتصال یِیًاح اگز 9-66-2-5

 

 کف ستمیس قیطز اس ستون یمحور یزوین انتقال 9-66-3

 اًتمال ،تاضذ داضتِ صیافشا کف ستنیس تتي یفطار هماٍهت تِ ًسثت درصذ 40 اس صیت ستَى تتي یفطار هماٍهت اگز 9-66-3-6

 اضذ؛ت( ج) ای( ب) ،(الف) یتٌذّا هطاتك ذیتا کف ستنیس كیطز اس یهحَر یزٍیً

 ستَى هطخصِ یفطار هماٍهت تا ذیتا ستَى تز اس هتز یلیه 600 فاصلِ تا آى اطزاف ٍ ستَى هحذٍدُ در کف دال تتي -لفا

 کی هجاٍر یّالسوت زیسا در کف تتي تا ضَد حاصل ٌاىیاطو ٍ افتِی داهِا زیت ٍ دال ضخاهت توام در ذیتا تتي يیا. ضَد ختِیر

  .ضَد پارچِ

 ٍ ذُض هحاسثِ تتي کوتز یفطار هماٍهت همذار اس استفادُ تا زّایت ای ٍ دال ضخاهت هحذٍدُ در ستَى تتي یفطار هماٍهت -ب

 .ضَد يیتاه السم یّا چیدٍرپ ٍ لائن دٍخت یّاآرهاتَر کوک تِ هحذٍدُ يیا در اسیً هَرد هماٍهت

 هحسَب ضذُ ذیمه 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یتٌذّا هطاتك ةیتزت تِ کِ ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح یتزا -پ

 تتي یفطار هماٍهت درصذ 75 تا تزاتز تتي یفطار هماٍهت فزض تا تَاى یه را اتصال یِیًاح در ستَى یفطار هماٍهت ،ًذضَیه

 هماٍهت تزاتز 5/2 اس ستَى تتي یفطار هماٍهت آًکِ تز هطزٍط ،ًوَد هحاسثِ کف تتي یفطار هماٍهت درصذ 35 عالٍُ تِ ستَى

 .ًثاضذ طتزیت کف تتي یفطار

 

  آرماتور حداقل 9-66-4

 آًکِ هگز ،ضَد استفادُ 2-4-16-9 تٌذ هطاتك یعزض یّاآرهاتَر اس ذیتا ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح در 9-66-4-6

 سلشلِ تزاتز در هماٍم ستنیس اس یتخط يیّوچٌ ٍ َدُت ذیهم طزف چْار در اتصال یِیًاح 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یتٌذّا هطاتك
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و دال به ستون ناحیه اتصال تیز به ستون-9-66   

 

 
 

 .ذًثاض

 ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح یاصل یراستاّا اس کذام ّز در یعزض آرهاتَر یّاساق ِیکل همطع سطح حذالل 9-66-4-2

 تاضذ؛( ب) ٍ( الف) زیهماد اس کوتز ذیًثا

   √                                             (الف)
  

   
 

                                                      (ب)
  

   
 

 .است یتزرس هَرد یراستا تز عوَد جْت در ستَى همطع تعذ  

 

  یگذار آرماتور اتیجشئ 9-66-5

 تا هعادل یارتفاع در ستَى داخل در 2-4-16-9 تٌذ یعزض آرهاتَر اس ذیتا ستَى تِ دال ٍ ستَى تِ زیت اتصال یِیًاح در 9-66-5-6

 .ضَد استفادُ ستَى تِ هتصل دال ای زیت يیتزكیعو

 .ضَد طتزیت زیت يیتزعوكکن عوك ًصف اس ذیًثا   یعزض یآرهاتَرّا فاصلِ ستَى، تِ زیت اتصال یِیًاح در  9-66-5-2

-9 تٌذ هطاتك تستِ یعزض یآرهاتَرّا اس ذیتا تاضذ، ضذُ ختن ای ٍصلِ اتصال یِیًاح در ستَى ای زیت یطَل آرهاتَر اگز  9-66-5-3

 .تاضذ ضذُ ذیمه 5-2-16-9 ای 4-2-16-9 یتٌذّا هطاتك اتصال کِ يیا هگز ،ضَد استفادُ اتصال در 12-6-5

 .ضَد يیتاه 3-21-9 تٌذ تكاطه ذیتا اتصال در ذُض ختن یطَل یآرهاتَرّا ییزایگ 9-66-5-4
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 ساسه ای ته یکدیگز عضایااتصاالت   -9-77

 
 گستزه 9-77-7

  :تتٙی تٝ یىسیٍط ٚ ٘یع ا٘تماَ تاض تیٗ سغٛح تتٗ اذتػاظ زاضتٝ ٚ ضأُ ٔٛاضز ظیط استاػضای اتػاالت عطاحی  تٝ ایٗ فػُ 9-77-7-7

 ٞا ضاِٛزٜ تٝاتػاالت  -الف

 اػضای ذٕطی ٔطوة تتٙی زض تطش افمی ا٘تماَ  -ب

  ٞا٘طیٕٗ -ج

 اتػاالت اػضای پیص ساذتٝ -ت

 
 هاضالودهاتصاالت ته  9-77-2

 کلیات 9-77-2-7

 یا تتٗ ٚ آضٔاتٛضٞا اتىایی ٔماٚٔتاظ عطیك ٞا تایس ٞا، زیٛاضٞا، یا ستٖٛ پایٝ  زض پای ستٖٛ تالش ٞای ایداز ضسٜ 9-77-2-7-7

 ٞا ٔٙتمُ ضٛ٘س.ضاِٛزٜٔیٍّطزٞای ا٘تظاض تٝ 

 )اِف( ٚ )ب( عطاحی ضٛ٘س؛ تٙسٞایتایس خٟت ا٘تماَ ٘یطٚٞای  ضاِٛزٜتیٗ یه ػضٛ ٚ  یا اتػاالت ٔىا٘یىی آضٔاتٛضٞا 9-77-2-7-2

 ضسٜ است.ٔحاسثٝ  8-8-9 ٔغاتك تٙسوٝ  ضاِٛزٜتتٗ ػضٛ یا  اتىایی٘یطٚی فطاضی ٔاظاز تط وٕتطیٗ ٔماٚٔت  -الف

 .ػضٛ ٚ ضاِٛزٜ ضسٜ زض سغح ٔطتطن٘یطٚی وططی ٔحاسثٝٞطٌٛ٘ٝ  -ب

تا ضػایت اِعأات ٔثحث زٞٓ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ  ٚ ضاِٛزٜ تایس یه ستٖٛ ٔطوة تا ٞستٝ فٛالزی ا٘تماَ ٘یطٚٞا تیٗ 9-77-2-7-3

  ا٘داْ ضٛز.

 مقاومت السم 9-77-2-2

ٚ ضٚش ٞای  7-9ی ضطیة زاض زض فػُ ا٘یطٚٞا ٚ ٍِٙطٞای ضطیة زاض ٔٙتمُ ضسٜ تٝ ضاِٛزٜ تایس ٔغاتك تطویة تاضٞ 9-77-2-2-7

 ٔحاسثٝ ضٛ٘س. 6-9تحّیُ فػُ 

 

 طزاحیمقاومت  9-77-2-3

تاضٞای  اتضا تطای ٕٞٝ تطویث ظیط ضاتغٝ ٞا تایسضاِٛزٜ تاٞا پایٝ  ستٖٛ ٚ ٞا، زیٛاضٞأماٚٔت عطاحی اتػاالت تیٗ ستٖٛ 9-77-2-3-7

-17-9یا  3-4-5-17-9ٞای یىپاضچٍی لائٓ ٔغاتك تٙسٞای تٙسپیص ساذتٝ ٚ ضاِٛزٜ ٞا، اِعأات  ػضایزض اتػاالت االظْ تطآٚضزٜ وٙٙس. 

 تایس ضػایت ضٛ٘س. 5-5-2

(9-77-7 )                                                                    ϕ     

تطویة ٔماٚٔت ذٕطی ٚ ٔحٛضی اتػاَ تایس ٔغاتك  اتػاَ است. اتىاییٔماٚٔت اسٕی ذٕطی، تطضی، ٔحٛضی، پیچطی، یا    وٝ زض آٖ 

 .تؼییٗ ضٛز 3-7ٔغاتك تٙس  ϕٜ ٚ ٔحاسثٝ ضس 4-8-9 تٙس

 تؼییٗ ضٛز. 4-8-9ظطفیت تطویثات ذٕطی ٚ ٔحٛضی اتػاالت تایس ٔغاتك تٙس   9-77-2-3-2

، ٔماٚٔت ٚاسغٝ )زض غٛضت ٚخٛز( اتىایی ػضٛٚ یه  ضاِٛزٜ، یا تیٗ یه ػضٛ یا ضاِٛزٜسغح تٕاس تیٗ یه ػضٛ ٚ  زض 9-77-2-3-3

زض ٘ظط  ضاِٛزٜػضٛ یا سغح  اتىاییوٕتطیٗ ٔماٚٔت تطاتط تا تایس    تطای سغٛح تتٙی ٔحاسثٝ ضٛز.  8-8-9 تایس ٔغاتك تٙس    اتىایی

 فطاتط ضٚز.زض غٛضت ٚخٛز( ) ٚاسغٝ اتىایی ػضٛٚ ٘ثایس اظ ٔماٚٔت  ٌطفتٝ ضٛز
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ٞای ٔٙاسة ٚ یا سایط ضٚش 9-8-9اغغىان زض تٙس  -ضٛاتظ تطش ٔغاتك تایسضا    ، ضاِٛزٜتٕاس تیٗ ػضٛ ٚ  زض سغح  9-77-2-3-4

 ٛز.ٕ٘ٔحاسثٝ 

پیچٟای ٟٔاضی یا ٟٔاض تطای اتػاالت  ،زض ٔحُ اتػاَ ستٟٛ٘ا، ستٖٛ پایٝ ٞا ٚ یا زیٛاضٞای پیص ساذتٝ تٝ ضاِٛزٜ ٞا  9-77-2-3-5

ٌٛ٘ٝ ای عطاحی ضٛ٘س. زض ایٗ ٔحّٟا اتػاالت ٔىا٘یىی تایس تٝ  18-9ٔىا٘یىی تا ٔٙظٛض ٕ٘ٛزٖ تاضٞای حیٗ ٘ػة تایس ٔغاتك فػُ 

 ذٛز تطسٙس. تٝ حس ٔماٚٔتاعطاف تتٗ  ضىست عطاحی ضٛ٘س وٝ لثُ اظ ٌسیرتٍی ٟٔاضی ٚ یا

 

 آرماتور حداقل 9-77-2-4

ػضٛ زض ٘ظط ٘اذاِع سغح ٔمغغ  005/0 زضغس آضٔاتٛض ٘ثایس وٕتط اظ ،ضاِٛزٜزض اتػاالت تیٗ ستٖٛ یا ستٖٛ پایٝ ٚ  9-77-2-4-7

 ٌطفتٝ ضٛز. 

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز. 4-13-9تٙس  ٘ثایس وٕتط اظ ٔمساض ضاتغٝٔساحت آضٔاتٛض لائٓ  ضاِٛزٜزض اتػاالت تیٗ زیٛاض ٚ  9-77-2-4-2

 

 ضالودهیا پیص ساخته تا درجاریش و  عضایاتصاالت تین اجشئیات  9-77-2-5

تایس تا  3-2-17-9ٚ  2-2-17-9تٙسٞای  تطاساسآضٔاتٛض ٔٛضز ٘یاظ  ستٖٛ، ستٖٛ پایٝ یا زیٛاض تٝ ضاِٛزٜ اتػاالتزض  9-77-2-5-7

 یا اظ عطیك ٔیٍّطزٞای ا٘تظاض تأٔیٗ ضٛز. ضاِٛزٜزاذُ  زضػضٛ  ٔیٍّطزٞای عِٛی زازٖ أتساز

 4-6-12-9 تٙستایس اِعأات  ٘تظاضٔیٍّطزٞای ا ٞا یاضٛ٘س، آضٔاتٛضٔٙتمُ ٔی ی ذٕطی تٝ ضاِٛزٜوٝ ٍِٙطٞا ٔٛاضزیزض  9-77-2-5-2

 تطای ٚغّٝ ٞا ضا تطآٚضزٜ ٕ٘ایٙس.

تایس اِعأات  ضاِٛزٜضٛز، اتػاَ تٝ ستٖٛ پایٝ استفازٜ ٔیای زض پای ستٖٛ یا اتػاَ ٔفػّی یا ٌٟٛاضٜ زض ٔٛاضزی وٝ اظ  9-77-2-5-3

 .ٕ٘ایسضا تطآٚضزٜ  2-2-17-9تٙس 

 تأیٗ ٝ ٔٙظٛضتا ٔیٍّطزٞای ا٘تظاض تٔیّیٕتط  45تٝ لغطٞای تیص اظ ٞا، ٚغّٝ پٛضطی ٔیٍّطزٞای عِٛی ضاِٛزٜزض  9-77-2-5-4

 تطآٚضزٜ وٙٙس:٘یع ( ضا جفمظ زض فطاض ٔداظ است. ٔیٍّطزٞای ا٘تظاض تایس ٔٛاضز )اِف( تا ) 1-3-2-17-9 تٙس اِعأات

 ٔیّیٕتط تاضس. 35٘ثایس تعضٌتط اظ لغط آٟ٘ا  -الف

عَٛ ٚغّٝ پٛضطی فطاضی ٔیٍّطزٞای  ٘یع ، ٚ   ٔیٍّطزٞای عِٛی زض فطاض، تیطتط اظ عَٛ ٌیطایی  تایسآٟ٘ا زض ػضٛ  زأٝا -ب

 .تاضس     ا٘تظاض، 

 .تاضس ا٘تظاضٔیٍّطزٞای ٔحاسثٝ ضسٜ تطای     حسالُ تٝ ا٘ساظٜ تایس  آٟ٘ا زض ضاِٛزٜ زأٝا -ج

 2-5-5-17-9ٚ یا  3-4-5-17-9زض ٔحُ اتػاَ ستٖٛ تٝ ستٖٛ پایٝ یا زیٛاض پیص ساذتٝ تٝ ضاِٛزٜ ضٛاتظ تٙسٞای  9-77-2-5-5

 تایس ضػایت ضٛ٘س.

وططی زض ٔحُ اتػاَ زیٛاض پیص ساذتٝ تٝ پی ایداز  2-2-17-9زض غٛضتیىٝ زض تطویة تاضٞای ٚاضزٜ ٔغاتك تٙس  9-77-2-5-6

)ب( ضا ٔی تٛاٖ اظ عطیك ٌیطایی زض زاَ ٔسّح  3-4-5-17-9ٞای لائٓ یىپاضچٍی ٔغاتك تٙس تٙس٘طٛز، تٙص حس تسّیٓ زض آضٔاتٛضٞای 

 ضیرتٝ ضسٜ تط ضٚی ظٔیٗ تأیٗ ٕ٘ٛز.

 

 انتقال تزش افقی در اعضای خمطی مزکة تتنی 9-77-3

 

 کلیات 9-77-3-7

 ز.ٌطزٔتػُ ضسٜ تأٔیٗ  لغؼاتػضٛ ذٕطی ٔطوة تتٙی، ا٘تماَ وأُ ٘یطٚٞای تطضی افمی تایس زض سغٛح تٕاس ٞط زض  9-77-3-7-7

ٚخٛز زاضز، ا٘تماَ تطش افمی اظ عطیك تٝ یىسیٍط وطص تتٙی ٔتػُ ضسٜ  لغؼاتوٝ زض سغٛح تٕاس تیٗ ٔٛاضزی زض  9-77-3-7-2

 س.ٙتأٔیٗ ضسٜ تاض 4-3-17-9ٚ  3-3-17-9 ٞایٔداظ ٔی تاضس وٝ آضٔاتٛضٞای ػطضی ٔغاتك تٙس حاِتیتٕاس فمظ زض 

 ضٚش آٔازٜ ساظی ٔٛضز ٘یاظ تط اساس عطاحی تطای سغٛح تٕاس تایس زض ٔساضن اخطایی ٔطرع ضسٜ تاضٙس.  9-77-3-7-3
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 مقاومت السم  9-77-3-2

ٚ ضٚضٟای تحّیُ  7-9٘یطٚٞا ٚ ٍِٙطٞای ضطیثساض ٔٙتمُ ضسٜ تٝ ضاِٛزٜ تایس ٔغاتك تطویة تاضٞای ضطیة زاض زض فػُ   9-17-3-2-1

 ٔحاسثٝ ضٛ٘س. 6-9فػُ 

 

 طزاحی مقاومت  9-77-3-3

 ا٘داْ زاز.  3-2-3-17-9یا  2-2-3-17-9ضا ٔی تٛاٖ ٔغاتك یىی اظ ضٚضٟای تٙسٞای عطاحی تطای ا٘تماَ تطش افمی   9-77-3-3-7

  اول روش 9-77-3-3-2

 ؛ تطلطاض تاضسضاتغٝ ظیط تایس  اػضای ٔطوة ح تٕاس ٛسغتٕاْ زض ایٗ ضٚش زض ٞط ٔمغغ زض 

(9-17-2)                                                                     ϕ        

 (ب)یا  (اِف)ضٛاتظ تٙسٞای است وٝ ٔغاتك ٔمغغ ٔماٚٔت تطضی اسٕی افمی     ٚ  ٘یطٚی تطضی ٔٛخٛز زض ٔمغغ   زض ایٗ ضاتغٝ 

  ضٛز.ٔحاسثٝ ٔی

 

ػطؼ سغح    . ٔی تاضس 9-8-9تٙس ٔغاتك  ٔحاسثٝ ضسٜ    ٕٞاٖ     ،است (      )ϕ    زض ٔٛاضزی وٝ -الف

 .فاغّٝ تیٗ تاضٞای فطاضی حساوثط زض وُ ٔمغغ ػضٛ ٔطوة تا ٔطوع آضٔاتٛضٞای عِٛی وططی ٔی تاضس  تٕاس ٚ 

 . ٔحاسثٝ ٔی ضٛز ظیطٔغاتك خسَٚ      ،است (      )ϕ    زض ٔٛاضزی وٝ -ب

 

 افمی اسٕی تطضی ٔماٚٔت 7-77-9 خسَٚ

       ساظی سغح تٕاس*آٔازٜ آضٔاتٛض ا٘تماَ تطش 

 )اِف(

          

تا  سرت ضسٜ ٔضطس ضسٜتتٗ  زض ٔداٚضت ضیرتٝ ضسٜتتٗ 

 ٔیّیٕتط 6ی زأٙٝ تمطیث

 ٔمساض وٕتط:

λ (       
     

   
)     

       

 )ب(

         ٔضطس ٘طسٜضسٜ تتٗ سرت زض ٔداٚضت ضیرتٝ ضسٜتتٗ  (ج)
         ٔضطس ضسٜضسٜ سرتتتٗ  زض ٔداٚضت ضیرتٝ ضسٜتتٗ  زیٍط ٔٛاضز (ت)

  .تاضس ضیطاتٝ* سغح تٕاس تتٗ تایس تٕیع ٚ ػاضی اظ 
 تؼییٗ ضسٜ است. 4-3-17-9زض تٙس         ٔمساض آضٔاتٛض حسالُ 

  دوم روش 9-77-3-3-3

ػضٛ ٔطوة تتٙی ٔحاسثٝ  لغؼٝ اظزض ٞط ایداز ضسٜ زض اثط ذٕص اظ تغییط زض ٘یطٚی فطاضی یا وططی      یتطضزض ایٗ ضٚش ٘یطٚی 

 ؛تطلطاض تاضسزٚ لغؼٝ ح تٕاس ٛسغاظ وّیٝ زض ٞط ٔمغغ تایس ظیط  ٚ ضاتغٝسٜ ض

(9-77-3 )                                                                       𝜙                                                         

                                                   
وٝ زض آٟ٘ا ٔساحت سغح تٕاس زٚ لغؼٝ  2-3-3-17-9زض تٙس  (ب)ٚ  (اِف)ٞای تٙسظیطتایس ٔغاتك     ٔماٚٔت تطضی افمی اسٕی 

 ٞا زضآٖ تٝ فاغّٝ یىپاضچٍی٘سثت ٔساحت آضٔاتٛضٞای زض ایٗ ضٚش  .ٌطززحاسثٝ ٔی ضٛز ٔ    خایٍعیٗ     ضسٜ ٚ      خایٍعیٗ 

 ػضٛ ذٕطی ٔطوة تتٙی تاضس. ءتٕاس اخعاح ٛسغ زض تٛظیغ ٘یطٚٞای تطضی غثك تا اٍِٛیتایس تمطیثاً ٔٙ اػضاء پیص ساذتٝ

 

یاتس ٚ زض ٞط زٚ سٕت فػُ ٔی زأٝضسٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ زض تتٗ زضخا اػطضی وٝ زض تتٗ اظ لثُ ضیرتٝٞای آضٔاتٛض  9-77-3-3-4

ٝ زض ٘ظط ٌطفت    ٔحاسثٝ  زض پیص ساذتٝ ػضاییىپاضچٍی زض ا تٙستٝ ػٙٛاٖ  ، ٔی تٛا٘ٙستأیٗ ٔی ضٛز ٟاٌیطایی آ٘عَٛ ٔطتطن 
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 .ضٛ٘س

 

 

 تزای انتقال تزش افقیآرماتور حداقل  9-77-3-4

 (اِف)٘ثایس وٕتط اظ ٔمازیط ،        ، تطش افمی تىاض تطزٜ ٔی ضٛز تحُٕٔساحت آضٔاتٛض ا٘تماَ تطش وٝ تطای حسالُ  9-77-3-4-7

 :تاضسظیط  (ب)ٚ 

   √                                                                (الف) 
   

  
 

                                                                           (ب) 
   

  
 

 ٔی تاضس. خاٖ تیطػطؼ    وٝ 

 

 تزای انتقال تزش افقی جشئیات آرماتورگذاری 9-77-3-5

ی ٞاسیٓ ٞای لائٓ ضاذٝیا  ضاذٝ ای ٞای چٙس، ذأٛتیا سیٓ ٔیٍّطز ٔی تٛا٘س تػٛضت ته ا٘تماَ تطش ٞای آضٔاتٛض 9-77-3-5-7

 .خٛضی زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز

ٌطفتٝ زض ٘ظط  ػضٛ تحُٕ ضسٜٚ چٟاض تطاتط حسالُ تؼس ٔیّیٕتط  600 اظتیطتط ا٘تماَ تطش ٘ثایس  ٞایفاغّٝ عِٛی آضٔاتٛض 9-77-3-5-2

 .ضٛز

 ضا تأیٗ ٕ٘ایٙس. 3-21-9تٙس ٔغاتك  ٛ٘سٜ عَٛ ٌیطایی زض وطصٔتػُ ض لغؼاتا٘تماَ تطش تایس زض  ٞایآضٔاتٛض 9-77-3-5-3

 

  ها نطیمن  9-77-4

 کلیات 9-77-4-7

عطاحی وطز. ِٚی زض ٔٛاضزی وٝ ٘سثت زٞا٘ٝ تطش تٝ  3ج-9ضٚش تحّیُ ذطپایی زض پیٛست ضا تغٛض وّی ٔی تٛاٖ تط اساس ٞا ٘طیٕٗ

⁄   اضتفاع   تاضس، ٔی تٛاٖ آٟ٘ا ضا تط اساس ضٛاتظ ایٗ فػُ عطاحی ٕ٘ٛز.       ٚاضز تط آٟ٘ا  ی ضطیة زاضٚ ٘یطٚی وطط     

 

 نطیمنیک در  انواع تالش ها الف-7-77-9 ضکل

 تست فطاضی

غفحٝ 

 تطش
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  نطیمن اصطالحات مزتثط تا ب-7-77-9ضکل

 

 محدودیت های اتعادی 9-77-4-2

 ٌاٜ ٔحاسثٝ ضٛز.ٚخٝ تىیٝتط تایس زض  ٘طیٕٗتطای  1-17-9ضىُ   ػٕك ٔؤثط  9-77-4-2-7

 تاضس.     تاضتط تایس حسالُ  سغحزض ِثٝ ذاضخی  ٘طیٕٗػٕك وُ  9-77-4-2-2

 :تیطٖٚ تع٘ساظ تط تىیٝ ٌاٜ  اظ )اِف( یا )ب( تیطتط٘ثایس  ٘طیٕٗٞیچ ترطی اظ سغح تاضتط ضٚی  9-77-4-2-3

 ا٘تٟای لسٕت ٔستمیٓ آضٔاتٛض وططی اغّی -الف

 زض غٛضت استفازٜ ،زاذّی ٔیٍّطز ٟٔاض ػطضی تط  -ب

 اظ ٔمازیط اِف ٚ ب تداٚظ ٘ىٙس؛   ⁄ϕ  تایس عٛضی ا٘تراب ضٛ٘س وٝ ٔمساض  ٘طیٕٗاتؼاز  9-77-4-2-4

 ٞای ساذتٝ ضسٜ تا تتٗ ٔؼِٕٛی:  ٘طیٕٗزض  -الف

1-                                                                                         
     

2-                                                                    (          
 )    

3-                                                                                              

 ٞای ساذتٝ ضسٜ تا تتٗ سثه: ٘طیٕٗزض  -ب

1-                                                               (        
  

 
)   

     

2-                                                                      (       
  

 
)     

 ػطؼ ٘طیٕٗ ٔی تاضس.   زض ضٚاتظ فٛق 

 

  السممقاومت  9-77-4-3

ٌاٜ ٚاضز ٔی ضٛ٘س،  وٝ ٕٞعٔاٖ تط ٔمغغ آٟ٘ا زض تط تىیٝ     ٚ ٘یطٚی وططی    ٞا تایس تطای تالش تطضی  ٘طیٕٗ 9-77-4-3-7

 ؛ٕٞٛاضٜ تطلطاض تاضس     𝜙عطاحی ضٛ٘س، تغٛضیىٝ ضاتغٝ  4-17-9٘اضی اظ ایٗ زٚ عثك ضاتغٝ    ٕٞطاٜ تا ٍِٙط ذٕطی

(9-77-4)                                                    [        (   )]                                

تایس ٕٞٛاضٜ  یزض ایٗ تطویثات ٘یطٚی وطط. ٔی تاضٙسحساوثط ٔحاسثٝ ضسٜ اظ تطویثات تاضٞا ٔمازیط      ٚ    ٔمازیط  9-77-4-3-7

  Ascآضٔاتٛضٞای اغّی

  Ah ذأٛتٟا یا تٍٟٙای تستٝ
 ٔیٍّطز خٟت ٟٔاض ذأٛت ٞا یا تًٙ ٞا

 غفحٝ اتىایی

 ٔیّٝ ٟٔاض ػطضی

 اتىایی
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٘ثایس     ٚ خٕغ ضسٌی ٚ تغییطات زٔای ٔحیظ تاضس. ٔمساض ذعش تطای  لیسظ٘سٜ ٔٙظٛض ضٛز، حتی اٌط ٘اضی اظ ایداز  ضتٝ ػٙٛاٖ تا

 تاضس. آٔسٜزض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز، ٍٔط آ٘ىٝ اظ ایداز آٖ تٝ ٘حٛ ٔٙاسثی خٌّٛیطی تٝ ػُٕ       وٕتط اظ 

 

 مقاومت طزاحی  9-77-4-4

 ؛تایس تطلطاض تاضستطای تالش ٞای ٔرتّف عثك تٙسٞای اِف تا ج      𝜙ضاتغٝ  9-77-4-4-7

آضٔاتٛض  سغح ٔمغغ    . ٔحاسثٝ ٔی ضٛز اغغىان -تطشٔطتٛط تٝ  9-8-9 ضٛاتظ تٙسعثك    ٔماٚٔت تطضی اسٕی  -الف

 (.     ϕ)  الظْ تطای تحُٕ تطش است وٝ اظ غفحٝ ٔفطٚؼ تطش ػثٛض ٔی وٙس

آضٔاتٛض وططی الظْ تطای  سغح ٔمغغ   تط اساس ٔطتٛط تٝ ذٕص 22-8-9تٙس ضٛاتظ عثك     ٔماٚٔت ذٕطی اسٕی -ب

 .(     ϕ) ٔحاسثٝ ٔی ضٛزتحُٕ ذٕص 

 

، ٔغاتك ضاتغٝ ظیط تسست ٔی   تط اساس سغح ٔمغغ آضٔاتٛضی وٝ وطص ضا تحُٕ ٔی وٙس،    ٔماٚٔت وططی اسٕی -ج

 آیس؛

     (9-77-5)                                                                                                            

 

 آرماتور حداقل 9-77-4-5

 ( تاضس:ج)اِف( تا ) طیزامٔ وٕتط اظ یس ٘ثا    ٔساحت آضٔاتٛض وططی اغّی،  9-77-4-5-7

                                                                                         -الف

⁄  )                                                                -ب )       

  )                                                               -ج
   ⁄ )(   ) 

٘ػة ٔی ضٛ٘س ٘ثایس وٕتط اظ  تٝ ٔٛاظات آضٔاتٛض وططی اغّی( وٝ   )ٞای تستٝ ٔساحت وُ سٙدالی ٞا یا ذأٛت 9-77-4-5-2

 :ٔمساض ظیط تاضس

                                                                      (      ) 
 گذاریجشئیات آرماتور 9-77-4-6

 تغٛض وأُ تأیٗ ضٛز.ٌاٜ تىیٝ تط اظآضٔاتٛض وططی اغّی تایس عَٛ ٌیطایی  9-77-4-6-7

 ضٛز: ا٘داْ( جتایس تٝ یىی اظ ضٚش ٞای )اِف(، )ب(، یا ) ٘طیٕٗ اظ تط ٚخٝ خّٛییآضٔاتٛض وططی اغّی  ٌیطایی 9-77-4-6-2

آضٔاتٛض اغّی زض ضا     لازض تاضس تٙص وٝ ٌٛ٘ٝ ایتٝ آضٔاتٛض اغّی  اظٔطاتٝ یا تعضٌتط لغط  تٝٔیٍّطز ػطضی یه خٛش تٝ  -الف

 تأیٗ ٕ٘ایس.

 افمی. حّمٝ تٝ ضىُ یهآضٔاتٛض وططی اغّی  وطزٖ ذٓ -ب

 ضٚش ٞای ٟٔاضی زیٍط وٝ تطای ٌیطایی وأُ آضٔاتٛض اغّی وافی تاضس. -ج
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 آرماتور اصلیانتهای  در دو مهارنمونه  2-77-9 ضکل

 
 پیطنهادی مهارجشئیات جوش  3-77-9 ضکل

 

تٝ زِیُ ػٕیك تٛزٖ اضتفاع ٘طیٕٗ تایس تٛظیغ تٙص زض آضٔاتٛض وٝ  ٘طیٕٗزض عَٛ  آضٔاتٛض وططیتأیٗ عَٛ ٌیطایی زض  9-77-4-6-3

 .ضا ٔٙظٛض ٕ٘ٛزتاضس ٔستمیٕاً ٔتٙاسة تا ٍِٙط ذٕطی ٕ٘ی

⁄  ) عَٛ تٝ عٛض یىٙٛاذت زض   وٝ اظ یىسیٍط تایس تٝ ا٘ساظٜ ای تاضس ٞای تستٝ ٞا یا ذأٛتفاغّٝ سٙداق  9-77-4-6-4 اظ   (

 .تٛظیغ ضٛزآضٔاتٛض وططی اغّی ظیط 

 تاضس. 9-4-9پٛضص ٔیٍّطزٞا تایس ٔغاتك تٙس   9-77-4-6-5

 

 ساختهصیپ یاعضا اتصاالت 9-77-5

 

 اتیکل 9-77-5-7

-اتػاَ ٟٔاضٞا، ،ییاتىا اتػاالت ،یتطض یٞاسیوّ ٔالت، تااتػاالت  كیاظ عط طٚٞایساذتٝ، ا٘تماَ ٘ صیپ یزض اتػاالت اػضا 9-77-5-7-7

 صیپ یتتٙ یاتػاالت زض اػضا ی. عطاحتاضس یٔ ٔداظ ٔٛاضز ٗیا اظ یثیتطو ای ٔسّح یٞا ضٚوص ،یفٛالز یآضٔاتٛضٞا ،یىیٔىا٘ یٞا

 .طزیٌ لطاض تٛخٝ ٔٛضز سیتا عی٘ طیظ یتٙسٞا یوّ ضٛاتظ آٖ تط. ػالٜٚ طزیا٘داْ ٌ ٔطتثظ ٔؼتثط یٞا٘أٝ ٗییتط اساس آ سیساذتٝ تا

 وفایت اتػاالت تایس تا تحّیُ یا آظٔایص ٔطرع ضٛز. 9-77-5-7-2

 .ٕی تاضساتػاالتی وٝ فمظ ٔتىی تٝ اغغىان ٘اضی اظ تاضٞای ثمّی ٞستٙس ٔداظ ٘استفازٜ اظ  9-77-5-7-3

اتػاالت ٚ ٔٙاعمی اظ اػضا زض ٔداٚضت اتػاالت تایس خٟت ٔماٚٔت زض تطاتط تالضٟای ٔرتّف عطاحی ضٛ٘س ٚ تتٛا٘ٙس تغییط  9-77-5-7-4

یا  90لالب استا٘ساضز 

زضخٝ 180  

-17-9ٔطاخؼٝ تٝ ضىُ

1 

 آضٔاتٛض اغّی

 ٟٔاض
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 ساذتٝ ضا تحُٕ ٕ٘ایٙس.ٞای ٘اضی اظ تٕاْ تاضٞا زض سیستٓ ساظٜ ای پیصضىُ

 .ٌطفتزض ٘ظط  3-2-7-9 كز ٘اضی اظ تغییطات حدٕی ضا ٔغاتٛای لیعطح اتػاالت تایس آثاض ساظٜزض  9-77-5-7-5

 .ٌطفتساذتٝ ضا زض ٘ظط ضسٜ تطای ساذت ٚ ٘ػة اػضای پیصٔطرعٞای عطح اتػاالت تایس آثاض ضٚازاضی زض  9-77-5-7-6

ضا زض  وّیٝ اخعاءپصیطی زض سرتی، ٔماٚٔت ٚ ضىُ اتتایس اذتالف خعء تطىیُ ضسٜ ا٘سچٙسیٗ  ی وٝ اظعطح اتػاالتزض  9-77-5-7-7

 .ٌطفت٘ظط 

تأٔیٗ  5-5-17-9یا  4-5-17-9پیطأٖٛ ساظٜ عثك  زضٞای یىپاضچٝ وٙٙسٜ تایس زض ضاستاٞای لائٓ، عِٛی ٚ ػطضی ٚ تٙس 9-77-5-7-8

 س.٘ضٛ

 

 مقاومت السم 9-77-5-2

 ٔحاسثٝ ضٛ٘س. 2-7-9تٙس ٔماٚٔت الظْ اتػاالت ٚ ٔٙاعك ٔداٚض اتػاالت تایس عثك تطویثات تاض زض  9-77-5-2-7

 ٔحاسثٝ ضٛ٘س. 6-9 ٞای تحّیُ فػُضٚشاتػاالت ٚ ٔٙاعك ٔداٚض اتػاالت تایس عثك  الظْٔماٚٔت  9-77-5-2-2

 

 مقاومت طزاحی 9-77-5-3

 اذتٝ تایس ضطط شیُ ضا تطآٚضزٜ وٙس. سپیص اػضایتطای ٞط تطویة تاض، ٔماٚٔت عطاحی اتػاالت  9-77-5-3-7

(9-77-6)                                             

9-17-5-3-2  ϕ  تؼییٗ ضٛز. 3-7-9عثك تٙس تایس 

زض سغٛح تٕاس تیٗ اػضا ٚ تىیٝ ٌاٜ آٟ٘ا یا تیٗ یه ػضٛ یا تىیٝ ٌاٜ ٚ یه ػضٛ تىیٝ ٌاٞی ٚاسغٝ، ٔماٚٔت اتىایی  9-77-5-3-3

تایس وٕتط اظ ٔماٚٔت اتىایی اسٕی تتٗ تطای سغح اػضا یا تىیٝ    ٔحاسثٝ ضٛز.  8-8-9، تایس عثك تٙس   اسٕی تطای سغٛح تتٙی، 

 تىیٝ ٌاٞی ٚاسغٝ زض غٛضت ٚخٛز فطاتط ضٚز. ػضایٌاٜ آٟ٘ا تاضس ٚ ٘ثایس اظ ٔماٚٔت ا

ٔی تٛا٘س ٔغاتك ضطایظ ٚیژٜ تطش    زٞس، اٌط تاضٌصاضی اغّی ٚاضزٜ تطش تاضس ٚ ا٘تماَ تطش زض یه غفحٝ ضخ ٔی 9-77-5-3-4

 ز.ضٛٔحاسثٝ  9-8-9اغغىان زض تٙس 

 

 یکپارچگی تندحداقل مقاومت اتصال و الشامات  9-77-5-4

ساذتٝ ضا تٝ ٞای یىپاضچٍی عِٛی ٚ ػطضی تایس اػضای پیصتٙسحاوٓ است،  5-5-17-9 تٙس تٝ غیط اظ ٔٛاضزی وٝ ضطایظ 9-77-5-4-7

فطاٞٓ ضٛ٘س تا وف ٞای ٔداٚض ضا  3-4-5-17-9ٞای یىپاضچٍی لائٓ تایس عثك تٙسٚ  وٙٙسسیستٓ ٔماْٚ زض تطاتط ٘یطٚٞای خا٘ثی ٔتػُ 

 تاْ ٔتػُ وٙٙس. تٝ یىسیٍط ٚ تٝ

ٚ اػضایی وٝ تٝ ٞا اتػاالت تیٗ زیافطآٌ اظ اػضای پیص ساذتٝ تطىیُ ضسٜ ا٘س یا تاْ  ٟاٞای وفوٝ زیافطآٌٔٛاضزی زض  9-77-5-4-2

 تاضس.ٞط ٔتط عَٛ زض       وٕتط اظ  زاضای ٔماٚٔت وططی ثایس٘عٛض خا٘ثی تٝ زیافطآٌ تىیٝ زاض٘س 

فطاٞٓ ضٛز. ایٗ ٞای لائٓ یىپاضچٍی ( تایس تٙستٝ خع ٕ٘ا)ساذتٝ لائٓ ای پیصاػضای ساظٜ یافمی تیٗ تٕأ زض زضظٞای 9-77-5-4-3

  تایس ضطایظ )اِف( ٚ )ب( ضا زاضتٝ تاضٙس؛تٙسٞا 

       لائٓ تا ٔماٚٔت وططی اسٕی حسالُ  ٍیٞای یىپاضچتٙس زاضای تایس تا یىسیٍط ساذتٝٞای پیصاتػاالت تیٗ ستٖٛ -الف

اساس  تط اظ ٔمساض ٔٛضز ٘یاظ تطٞای تا سغح ٔمغغ تعضيسغح ٔمغغ ٘اذاِع ستٖٛ است. تطای ستٖٛ   وٝ زض آٖ  ٘یٛتٗ تٛزٜ

یافتٝ تط اساس سغح ٔمغغ ٔٛضز ٘یاظ وٝ زض ٞط حاَ اظ ٘ػف سغح ٔمغغ تاضٌصاضی، استفازٜ اظ یه سغح ٔمغغ ٔؤثط واٞص

 تاضس.٘اذاِع ستٖٛ وٕتط ٘ثاضس ٔداظ ٔی

یىپاضچٍی لائٓ تا ٔماٚٔت وططی اسٕی حسالُ  تٙسساذتٝ تایس زاضای حسالُ زٚ پیص ٞایزیٛاض لغؼاتاتػاالت تیٗ  -ب

 تاضٙس.تٙس زض ٞط       
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 ساخته تا ارتفاع سه طثقه و تیطتزهای دیوار تارتز اس تتن پیصیکپارچگی تزای ساسه تندالشامات  9-77-5-5
 

 
 پیطأٛ٘ی  ؛ لائٓ  ؛ عِٛی  ؛ ػطضی  

 تیطتط ٚ عثمٝ سٝ اضتفاع تا ٞایساظٜ زض یىپاضچٍی ٞایتٙس ٔتساَٚ آضایص  7-5-77-9 ضىُ

 

 ضا تطآٚضزٜ وٙٙس: ظیط ٞای وف ٚ تاْ تایس ٔٛاضز )اِف( تا )ٚ(ٞای یىپاضچٍی زض سیستٓتٙس 9-77-5-5-7

سیستٓ ٞای وف ٚ  ػطؼ یا عَٛ ٔتطزض ٞط       ٔماٚٔت وططی اسٕی حسالُ  تاٞای یىپاضچٍی عِٛی ٚ ػطضی تٙس -الف

 .تؼثیٝ ضٛ٘ستایس تاْ 

ٞای زیٛاض زاذّی ٚ تیٗ سیستٓ وف ٚ یا تاْ ٚ زیٛاضٞای ذاضخی ٌاٜتىیٝٞای یىپاضچٍی عِٛی ٚ ػطضی تایس زض تٕاْ تٙس -ب

 تأٔیٗ ضٛ٘س.

غفحٝ سیستٓ وف یا تاْ لطاض  اظ         زض زاذُ غفحٝ یا حساوثط تا فاغّٝ  ٞای یىپاضچٍی عِٛی ٚ ػطضی تایستٙس -ج

 تٍیط٘س.

تاضس. ٔتط  3 ضاٖ اظ ٔطوع ٘ثایس تیطتط اظتاْ لطاض تٍیط٘س ٚ فاغّٝٞای زاَ وف یا ٞای یىپاضچٍی عِٛی تایس تٝ ٔٛاظات زٞا٘ٝتٙس -ت

 .تایس فطاٞٓ ٌطززتاظضٛٞا  زض اعطاف٘یطٚٞا  الظْ تطای ا٘تماَضطایظ 

تاضتط  ٞایزیٛاض ضاٖ تیطتط اظ فاغّٝٞای زاَ وف یا تاْ لطاض تٍیط٘س ٚ فاغّٝٞای یىپاضچٍی ػطضی تایس ػٕٛز تط زٞا٘ٝتٙس -ث

 ٘ثاضس.

 زاضتٝ تاضٙس.      ِثٝ، تایس ٔماٚٔت وططی اسٕی حسالُ ٔتط اظ  2/1ٔحسٚزٜ ٞای یىپاضچٍی پیطأٖٛ وف یا تاْ، زض ستٙ -ج

 :ضػایت ضٛزٞای یىپاضچٍی لائٓ تایس ٔٛاضز )اِف( تا )ج( زض تٙس 9-77-5-5-2

 ٚ زض سطاسط اضتفاع ساذتٕاٖ پیٛستٝ تاضٙس. سٜزیٛاض تأٔیٗ ض لغؼات ٞای یىپاضچٍی تایس زض تٕاْتٙس -لفا

 تأٔیٗ وٙٙس.ضا افمی زیٛاض ٔتط عَٛ زض ٞط       ٞای یىپاضچٍی تایس ٔماٚٔت وططی اسٕی حسالُ تٙس -ب

 زیٛاض تأٔیٗ ضٛ٘س. چطٕٝتایس زض ٞط  یىپاضچٍی تٙسحسالُ زٚ  -ج

 

 حداقل اتعاد در اتصاالت اتکایی 9-77-5-6

 تحّیُ یا آظٔایص ٘طاٖ زٞس آ٘ىٝضا تطآٚضزٜ وٙٙس ٍٔط  3-6-5-17-9ٚ  2-6-5-17-9 ضٛاتظ تایس اتىاییاتؼاز اتػاالت  9-77-5-6-7

 وٙس.ایداز ٕ٘ی یاذتالِ ػّٕىطزتط زض اتؼاز وٛچه وٝ

-اٜ تا ا٘تٟای ػضٛ پیصٌتىیٝ تطساذتٝ، حسالُ اتؼاز عطاحی اظ پیص ضىUُضىُ ٚ Tزاِٟا ٚ تیطٞای ٞا، تیطٞا، یا زض زاَ 9-77-5-6-2

 تاضس. 2-17-9، تایس ٔغاتك تا خسَٚ ٔطرع ضسٜٟای یساذتٝ زض ضاستای زٞا٘ٝ، تا ِحاػ ضٚازاض
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 ساختهگاه تا انتهای عضو پیصحداقل اتعاد طزاحی اس تز تکیه  2-77-9جدول 
 mmحسالُ تؼس،  ٘ٛع ػضٛ

⁄      تعضٌتطیٗ: یا تٛپط زاَ تٛذاِی  
50 

⁄      تعضٌتطیٗ: ضىُ T  ٚUتیط یا ػضٛ   
75 

)زض غٛضت یا تٝ ا٘ساظٜ تؼس پد        حسالُای ٜ تمٛیت ٘طسٜ تایس تٝ فاغّٝٛٚخ تٔداٚضزض ی اتىایٞای تاِطته 9-77-5-6-3

 ػمة تط تاضٙس. پیص ساذتٌٝاٜ ٚ ا٘تٟای ػضٛ تىیٝ تطاظ  ٔٛخٛز تٛزٖ(

 
 

 حداقل اتعاد اتکایی در تکیه گاه 2-5-77-9ضکل 
 

 

 
 

 

 

 

 

 تىیٝ ٌاٜ ػضٛ پیص ساذتٝ

 ِثٝ تمٛیت ٘طسٜ

 عَٛ اتىایی

ٔیّیٕتط یا تؼس  13حسالُ 

 پری

ّٔیٕتط زض زاِٟا 50  

ٔیّیٕتط زض تیطٞا 75  
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 تتي تِ هْار 9-18

 

 گستزُ  9-18-1

يا تطوية وطص ٚ تطش  ی، تطضیوطط ياساظٜ يا٘تماَ تاضٞا يتتٗ تطا تٝايٗ فػُ زض تط ٌيط٘سٜ ضٛاتظ ٟٔاض  9-18-1-1

   :لغؼات ظيط ٔيثاضس تيٗ

 يىسيٍطٝ ٔتػُ تاي ساظٜ ػضاءا -الف

ٞا، ٞاي خاٖ پٙاٜ٘طزٜ ،آٚيعاٖتاسيساتی سٍٙيٗ  يٞاِِٛٝ ،پاشآب ٞايسيستٓ اي ٔا٘ٙسلغؼات اِحالی تٝ اػضاء ساظٜ -ب

 ٚغيطٜ

ظ وٛتاٜ ٔست حيٗ ساذت ضا ضأُ يضطااِعأا ضاظ ٔست تٛزٜ ٚ زتطزاضي تٟطٜ ٔٛضز ٘ظط زض ايٗ فػُ تطاياي ساظٜح ايٕٙی ٛسغ

  ضٛز. ٕ٘ی

 :ٟٔاضٞاي ظيط ٔيثاضسٔرتّف ا٘ٛاع ايٗ فػُ تطاي  ضٛاتظ عطاحی 9-18-1-2

ٞاي ٞاي ٔستميٓ تا ٟٔطٜ زض زٚ ا٘تٟا، پيچ( ضأُ پيچاِف 1-18-9ضيعي )ضىُ ضسٜ لثُ اظ تتٟٗٔاضٞاي تؼثيٝ -الف

اي تاضس وٝ تايس تٝ ٌٛ٘ٝ ضسٜ. ٞٙسسٝ ٟٔاضٞاي تؼثيٝٞاي سطزاضٔيدزضخٝ، ٌُ 180ٚ  90 لالبٞاي تا سطزاض، پيچ

 ٔحاسثٝ 2-3-4-18-9 تٙس تط اساس Npتاضس وٝ زض آٖ ٘رٛضزٜ تتٗ تطنتطاي  Np4/1ٔماٚٔت تيطٖٚ وطيسٌی تيص اظ 

 .ضٛزٔی

تطاي واضتطز زض تتٗ  ٞأٟاضايٗ . ٔٙاسة تٛزٖ ب( 1-18-9)ضىُ  ظيطچان ا٘ثساعی ٚچسثی، ی ٟٙٔاضٞاي واضت -ب

يه ٔطخغ ضسٕی ّٔی يا  تأيٗ ضٛاتظ تط اساساي ٚ سايط اِعأات، تايس ذٛضزٜ يا واضتطز ِطظٜتطن ٘رٛضزٜ يا تتٗتطن

 تطضسی ضٛز. ضٛز( )وٝ زض ازأٝ فػُ ٔطخغ ضسٕی ٘أيسٜ ٔی إِّّیتيٗ

 ظيط ٘يستٔٛاضز ضٛاتظ ايٗ فػُ ضأُ  9-18-1-3

 ذاظ لغؼات -الف

 .ضٛ٘سزض زٚ ا٘تٟا تا ٟٔطٜ سفت ٔی ٌصض٘س ٚی وٝ اظ وُ ضرأت لغؼٝ ٔیيٞاپيچ -ب

 .ٔطتطن يیا٘تٟافٛالزي تٝ يه غفحٝ ٔتػُ چٙستائی ٞاي ٟٔاض -ج

 .یزٚغات ئٟاضٞا -ت

  .ا٘فداضي فطاض ٘اضی اظ ٚاوٙص ضيٕيايیيا  وٙٙسٜ تا فطاض ٞٛاػُٕٞاي زستٍاٜ٘ػة ضسٜ تا  یپيچيا  یٔير ئٟاضٞا -ث
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 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛ٘سٔٛاضز ظيط زض ا٘تراب، عطاحی ٚ ٘ػة ٟٔاض تايس  9-18-1-4

 ا٘تراب ٘ٛع ٟٔاض تايس تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٛاضز ظيط ا٘داْ ضٛز  -الف

 .٘رٛضزٜذٛضزٜ يا تطنزض تتٗ تطن اي ٚ يا واضتطزِطظٜ تطاي واضتطزٟٔاض ٔٙاسة تٛزٖ  -

 .8-18-9ِعْٚ اِعأات  ذيعي ٚ زض غٛضتٔٙغمٝ ِطظٜ -

اػضاي زض غُ پالستيه أفزض ٘ٛاحی تطىيُ  ٞايی استفازٜ ضٛز وٝعطاحی ٟٔاضتطاي ٘ثايس ضٛاتظ ايٗ فػُ اظ  -

 .لطاض زاض٘س ظِعِٝتحت ٘يطٚٞاي   تتٙی وٝ 

 . 4-9ا٘غثاق ٘ٛع فٛالز ٟٔاض تا ضٛاتظ فػُ  -

 زٚاْ(.  اِعأات ضطايظ ٔحيغی ) تط اساسزاضا تٛزٖ پٛضص ٔٙاسة  -

 

 ا٘داْ ضٛز.ضيعي پس اظ تتٗضٚظ  21حسالُ  يسچسثی زض تتٗ تا ٞائٟاضواضتٗ -ب

 ضطوت تٛسظ ضسٜ تؼييٗ ضٚش تط اساس تايس ٟٔاض ٘ػة ٚ ٞاسٛضاخ يتٕيعواض ضسٜ،سرت تتٗ يواضسٛضاخ ػّٕيات-ج

 . ضٛز ا٘داْ یٙواضت ٟٔاض ساظ٘سٜ

 حسالُ فاغّٝ تٙيسٜ، پيص ياػضا زض. تثيٙٙس آسية ٘ثايس واضت سٛضاخ ٔداٚض ئيٍّطزٞا ،يواضسٛضاخ ػّٕيات حيٗ -ت

 .تاضس وٕتط ٔيّيٕتط 50 اظ ٘ثايس یتٙيسٌ پيص ٔيٍّطز ٚ سٛضاخ

 

 .ضٛ٘س پط یضسٌخٕغ تسٖٚ يتاال ٔماٚٔت ٔالت تٛسظ تايس ضٛ٘س،ٔی ضٞا واضٜ ٘يٕٝ وٝ ٞايیسٛضاخ -ث

عطاحی  21-9وٙٙس، تايس تط اساس ضٛاتظ فػُ آضٔاتٛضٞائی وٝ تا عَٛ ٟٔاضي ذٛز خعئی اظ ٔماٚٔت ٟٔاض ضا تأيٗ ٔی-ج

 ضٛ٘س.

سٛظي ٟٔاض ٚ ّٔحمات آٖ تايس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز. زض غيط ايٙػٛضت استفازٜ اظ ٟٔاض تٕٟيسات الظْ تطاي تأيٗ ٔماٚٔت آتص

 فمظ تطاي تاضٞاي ظِعِٝ ٚ تاز ٔداظ ذٛاٞس تٛز.  

پٛضص زازٜ اي ٞستٙس، زض ايٗ فػُ تا تىطاض تاال ٚ يا تاضٞاي ضطتٝتاضٞاي وٝ تٝ عٛض ػٕسٜ ضأُ  ئیواضتطزٞا 9-18-1-5

 ٘طسٜ است.
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 سطزاضپيچ  زضخٝ 90 لالبپيچ تا  زضخٝ 180 لالبپيچ تا  ٔيد سطزاضٌُ

 ضذُ.ی تؼثیِهْارّا

 

 

اي ٟٔاض ا٘ثساعی ضطتٝ

 ٘ػة تا اػٕاَ خاتدايی

 اي ٟٔاض ا٘ثساعی ٌٜٛ

 ٘ػة تا اػٕاَ پيچص

 زاضٟٔاض ا٘ثساعی غالف

 ٘ػة تا اػٕاَ پيچص

 یچسث ٟٔاض ٟٔاض ظيطچان

 کاضتٌیهْارّای 

 .هْارّا اًَاع  1-18-9 ضکل

 اتیکل  9-18-2

ستيه تحّيُ اال يٞاضٚش تط اساس ٚ زاضضطية يتاضٞا اتتطيٗ اثطتحطا٘ی يتايس تطا یٌطٚٞٚ  ٞاي تىیٟٔاض 9-18-2-1

پصيط ضىُ يفٛالز اػضاءتٛسظ  ٔماٚٔت اسٕی ٟٔاض وٝ یفمظ زض غٛضتپالستيه  تحّيُ يٞاضٛ٘س. استفازٜ اظ ضٚش یعطاح

 .تاضسٔیٔداظ  ،زضٛتأيٗ ٞا تغييط ضىُ ٕٞساظيٚ  ٜوٙتطَ ضس

اثطات ٌطٚٞی ٟٔاضٞا زض  ،ظيط وٕتط تاضس یاظ فٛاغُ تحطا٘ اظ يىسيٍط وٝ فاغّٝ زٚ يا چٙس ٟٔاض ئٛاضز زض 9-18-2-2

 ضٛز ٔٙظٛضتايس  ٌسيرتٍی

 3    تطاتط تا   ،زض وطص ٔرطٚعی تتٗ ٌسيرتٍیحاِت زض  -الف

 2    تطاتط تا  ،ٔماٚٔت پيٛستٍی زض وطص ٌسيرتٍیحاِت زض  -ب

 3    تطاتط تا  ،زض تطشِثٝ تتٗ  ٌسيرتٍیحاِت زض  -ج

 ضٚي سغح آظاز تتٗ )تٝ ٌسيرتٍیتػٛيط سغح تطاتط تا فاغّٝ  ٔحٛض ٟٔاض تا     ، تتٗ ٔٛثط ٟٔاض زضػٕك      زض تٙسٞاي فٛق

اػٕاَ تطش تطاتط تا فاغّٝ ٔحٛض ٟٔاض تا ِثٝ ذاضخی تتٗ زض أتساز     تطاي ٟٔاض چسثی، ٚ  ٔطاخؼٝ ضٛز(  1-5-4-18-9تٙس 

ٞاي ضىست حاِت زض ٔؼطؼضٛز وٝ ضٞايی زض ٌطٜٚ ٔٙظٛض ٔیافمظ اثط ٟٔ تاضس.ٔیٔطاخؼٝ ضٛز(  1-5-5-18-9)تٝ تٙس 

   تاضٙس.ٔطرع ٔٛضز ٘ظط 

۱۵۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



  تتٗ تٝ ٟٔاض  -9-18

 

 
 

فػُ  یعطاح ٞايتاض تط تطوية یٔماٚٔت ٔٛضز ٘ياظ ٔثتٙ حساوثط تايس ٔساٚي يا تيطتط اظ ٞأٟاض یٔماٚٔت عطاح 9-18-2-3

 تاضس.  9-7

 تايس٘ػة  ظاٚيٝزض ذػٛظ حساسيت تٝ  ٔطخغ ضسٕی ضٛاتظ ،ضٚ تٝ تاال زاضافمی يا ضية چسثیٟٔاضٞاي  زض 9-18-2-4

تطاي ٟٔاضي وٝ  ی چسثیٌطٚٞ ٟٔاضٞاي تطايٚ ٘يع  زائٕی لطاض زاض٘س یوططتاض وٝ تحت  تىی ٟٔاضٞاي چسثیزض .ضٛزتأيٗ 

افمی يا ٟٔاضٞاي چسثی  ٘ػة ٚ تاظضسی. ضٛز تايس ضػايت 6-4-18-9 ضٛاتظ تٙس،  ،زائٕی است یوططتاض تحت تيطتطيٗ 

 تاضس. 4-9-18-9تٙس ٔغاتك تايس زائٕی لطاض زاض٘س،  یوططتاض ضٚ تٝ تاال وٝ تحت  زاضضية

 :ضٛزٔیتؼييٗ غٛضت ظيط ٝ سثه ت ٞايتطاي تتٗ λaضطية اغالح  9-18-2-5

 λتطاتط تا  ،ضسٜ ٚ ظيطچاویتؼثيٝٞاي زض ٟٔاضتتٗ  ٔحاسثات ٌسيرتٍیتطاي  -

 0.8λتطاتط تا  ،چسثیٚ ا٘ثساعی ٟٔاضٞاي  زض ٔحاسثات ٌسيرتٍی تتٗطاي ت -

 0.6λتطاتط تا  ،17-18-9ٔؼازِٝ  زض چسثی ٞايپيٛستٍی زض ٟٔاض ٌسيرتٍی تطاي ٔحاسثات -

  ٔمساض 9-18-2-6
 ٍٔاپاسىاَ 55ٚ ضسٜ تؼثيٝ ٞائٍاپاسىاَ تطاي ٟٔاض 70٘ثايس اظ  زض ٔحاسثات ايٗ فػُاستفازٜ ٔٛضز    

  تا  یٙواضت ٞاي. ا٘داْ آظٔايص تطاي ٟٔاضتيطتط زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز یٙواضتٞاي تطاي ٟٔاض
ِعأی ٍٔاپاسىاَ ا 55تيص اظ     

 ست.ا

 

 یطزاح یکل الشاهات  9-18-3

غٛضت  2-3-18-9 سٙتضٛاتظ  تط اساستايس ( 2-18-9)ضىُ تطاي حاالت ٌسيرتٍی ٔرتّف ٞا ٟٔاضعطاحی  9-18-3-1

 ا٘داْ زاز. ٔطخغ ضسٕی ٔٛضز استٙاز ي ٞاآظٔايص٘تايح پٙح زضغس ضىست  تط اساستٛاٖ عطاحی ضا ٌيطز. ٕٞچٙيٗ ٔی

 

 
 

 ٌسيرتٍی فٛالز تيطٖٚ وطيسٌی ٔرطٚعی تتٗضىست 

 تىی ٌطٚٞی

 ضسٌی تتٗزٚ ٘يٓ تتٗ خا٘ثی ظزٌیتيطٖٚ ٌسيرتٍی پيٛستٍی
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 )الف( تارّای کططی

 

 )ب( تارّای تزضی

 در کطص ٍ تزش. گسیختگی هْارّاحاالت اًَاع   2-18-9ضکل 

 ضٛاتظزض ضٕٗ . تؼييٗ ضٛز 1-18-9خسَٚ ضٛاتظ ٔغاتك تطاي ا٘ٛاع حاالت ٌسيرتٍی تايس ٟٔاضٞا ٔماٚٔت  9-18-3-2

 .تايس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛ٘س 8-18-9اي تٙس تاضٞاي ِطظٜضٛاتظ  ،زض غٛضت ِعْٚٚ  7-18-9تٙس  ضسٌی تتٗٚٔت زٚ ٘يٓاتأيٗ ٔم

 

 .گسیختگیاًَاع حاالت  ی. هقاٍهت هْار تزا1-18-9جذٍل 

ع 
ًَ

ار
ت

 
 گزٍّی هْار تکهْار  ًَع هْار تٌذ گسیختگیحالت 

هْار 

  ضذُتؼثیِ

ی ٌکاضتهْار 

اًثساطی ٍ  

 سیزچاک

هْار 

 چسثی

در یک هْارّا  ّز هْار

 هْار گزٍُ

ص
ط

ک
 

  ϕNsa≥Nua ϕNsa≥Nua,i ∎ ∎ ∎ 1-4-18 فَالد هْارهقاٍهت 

 ϕNcb≥ Nua  ϕNcbg≥Nua,g ∎ ∎ ∎ 2-4-18 تتيهخزٍطی  گسیختگی هقاٍهت

  ϕNpn≥ Nua ϕNpn≥Nua,i  ∎ ∎ 3-4-18 هقاٍهت تیزٍى کطیذگی تتي

 ϕNsb≥ Nua  ϕNsbg≥Nua,g  ∎ ∎ 4-4-18 جاًثی تتي سدگی تیزٍىهقاٍهت 

 ϕNa≥ Nua  ϕNag≥Nua,g ∎   5-4-18 هقاٍهت پیَستگی تتي

کطص در هقاٍهت پیَستگی 

 دائوی

18-4-6   ∎ ϕNbac≥ Nua ϕNbac≥Nua  

ش
تز

 

  ϕVsa≥Vua ϕVsa≥Vua,i ∎ ∎ ∎ 1-5-18 هْار فَالدهقاٍهت 

 ϕVcb≥ Vua  ϕVcbg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ 2-5-18 تتي لثِ گسیختگیهقاٍهت 

 ϕVcp≥ Vua  ϕVcpg≥Vua,g ∎ ∎ ∎ 3-5-18 تتيکٌی قلَُهقاٍهت 

  

ضٛز، تايس ٔػاِح ٔٛضز تؼييٗ ٔیٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی ٞاي آظٔايص تط اساسوٝ ٔماٚٔت ٟٔاض  يزض ٔٛاضز 9-18-3-3

اسٕی  يٞأماٚٔت ي. تطاتؼييٗ ضٛززضغس  5٘تايح ضىست  تط اساس یتٛزٜ ٚ ٔماٚٔت اسٕ ساٖاستفازٜ زض آظٔايص ٚ ساظٜ يى

 تتٗ زضوٗ ضسٌی لّٜٛ

 ٟٔاضٞاي زٚض اظ ِثٝ
 ٌسيرتٍی فٛالز تؼس اظ 

 ذٛضز ضسٖ تتٗ

 ضىست ِثٝ تتٗ
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، ذطٚج اظ یػضٛ تتٙ ضرأتسيٍط ٚ ِثٝ، اثط يى، فاغّٝ ٟٔاضٞا اظ ، تؼساز ٟٔاضاتؼازتتٗ تايس اثط  ٌسيرتٍیحاالت ٔتٙاظط 

ِثٝ  ٚيىسيٍط فاغّٝ ٟٔاضٞا اظ  ي. ٔحسٚزيتٟازض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛزتتٗ زض  یٚ ٚخٛز يا ػسْ ٚخٛز تطن ذٛضزٌ یٔطوعيت تاض اػٕاِ

 زاضتٝ تاضس. یٕٞرٛا٘ ٞاتايس تا آظٔايص یعطاح يزض ٔسِٟا

ٌسيرتٍی ٔرطٚعی تتٗ زض وطص ٚ ٌسيرتٍی ٔيّيٕتط، اِعأات ٔماٚٔت  100تطاي ٟٔاضٞاي تا لغط وٕتط اظ  9-18-3-4

 تأيٗ ٕ٘ٛز.   2-5-18-9ٚ  2-4-18-9 تٙسٞاي ٔيتٛاٖ تا ضػايت ِثٝ تتٗ زض تطش ضا

-9 تٙس ، اِعأات ٔماٚٔت پيٛستٍی ضا ٔيتٛاٖ تا ضػايتda20≥ hef≥ da4 ٔسفٖٛتطاي ٟٔاضٞاي چسثی تا عَٛ  9-18-3-5

 تأيٗ ٕ٘ٛز.  18-4-5

اثط ا٘سضوٙص ٘يطٚٞا  ،ضٛ٘سٟٔاض ٚاضز ٔی ، تط      ،تطضی٘يطٚي  ٚ     ،وططی ئٛاضزي وٝ ٞٓ ظٔاٖ ٘يطٚ زض 9-18-3-6

 .زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز 6-18-9تايس ٔغاتك تٙس 

٘ياظي تٝ وٙتطَ  ،8-2-5-18-9ٚ  6-2-4-18-9 اساس تٙستطٔٙاسة ٟٔاض زض غٛضت تأيٗ آضٔاتٛضٞاي  9-18-3-7

   تاضس.ٕ٘ی 2-5-18-9زض تطش عثك تٙس ِثٝ تتٗ  ٌسيرتٍیٚ  2-4-18زض وطص عثك تٙس تتٗ ٔرطٚعی  ٌسيرتٍی

 ا٘س. آٚضزٜ ضسٜ 8-18-9اي زض تٙس اِعأات ٔطتٛط تٝ تاضٞاي ِطظٜ 9-18-3-8

-9خسَٚ  ٔغاتك  ،7-9تطوية تاضٞاي فػُ استفازٜ تا تطاي  ،ٟٔاض زض تتٗ يضا ب، �  ،ية واٞص ٔماٚٔتاضط 9-18-3-9

-8-18-9، 8-2-5-18-9، 6-2-4-18-9تطاي تؼييٗ ضطية واٞص ٔماٚٔت ٟٔاضٞا، ٕٞچٙيٗ ضٛاتظ تٙسٞاي  .تاضسٔی 18-2

 س. ٘زض غٛضت ِعْٚ تايس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛ 9-18-8-2-4 ٚ 2-3

   

 ّاضزیة کاّص هقاٍهت هْار -2-18-9جذٍل 

 ضَدکٌتزل هی یفَالد جشهقاٍهت هْار تا هقاٍهت 

 ϕ تار گسیختگیحالت 

پذیز کٌتزل کٌٌذُ هقاٍهت هْار فَالدی ضکل ػضَهقاٍهت 

 است

 75/0 کططی

 65/0 تزضی

 65/0 کططی فَالدی تزد کٌتزل کٌٌذُ هقاٍهت هْار است ػضَهقاٍهت 

 60/0 تزضی

 ضَدتتي کٌتزل هی گسیختگیحاالت هقاٍهت هْار تا یکی اس 

 ϕ تار ًَع هْار
گذرًذُ اس  اضافی ّایآرهاتَرتا 

تجش تزای  2گسیختگیسطح 

کطیذگی ٍ تیزٍى گسیختگی

 کٌی تتيقلَُ

گذرًذُ اس اضافی  ّایآرهاتَرتذٍى 

ضاهل ٍ  گسیختگیسطح 

-قلَُکطیذگی یا تیزٍى گسیختگی

 کٌی تتي

 70/0 75/0 تزضی تواهی اًَاع هْارّا

 ّایهْار

 ضذُتؼثیِ

-یا پیچسزدار،  ّایپیچّای سزدار، هیخگل

 دارقالب ّای

 

 

 

 کططی

 

75/0 70/0 

 ّایهْار

 یٌکاضت

ٍ قاتلیت اػتواد تِ ًصة . حساسیت کن 1گزٍُ 

 سیاد

75/0 65/0 

ٍ قاتلیت  تِ ًصة . حساسیت هتَسط2گزٍُ 

 1اػتواد هتَسط

65/0 55/0 
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ٍ قاتلیت  سیاد تِ ًصة. حساسیت 3گزٍُ 

 1اػتواد کن

55/0 45/0 

 .جغ رسوی اًجام ضَدّای هَرد استٌاد هزآسهایصاساس  تزی تایذ ٌهیشاى حساسیت ٍ قاتلیت اػتواد هْار کاضت 1
آرهاتَرّای هْار تزای طثق الگَّای ًطاى دادُ ضذُ  ،درصذ طَل گیزایی 50ٍ  ًاهِحذاقل آئیي ٍ تاهیي آرهاتَرًیست  ی اضافیآرهاتَرّایاسی تِ طزاحی ً 2

 کافی است. 3-18-9در ضکل 

 
 

  
  ًوا A-A هقطغ

 )الف(

 

 

 B_B هقطغ پالى

 )ب(
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 هکاًیشم اًتقال ًیزٍ ًوا

 )ج(

 آرهاتَر( ب کطص، در تتي یهخزٍط یختگیگس یتزا هْار آرهاتَر( الف ،هْار یآرهاتَرّا اًَاع  3-18-9 ضکل

 .تزش در تتي لثِ یختگیگس یتزا یطیهح هْار آرهاتَر( ج ،تزش در تتي لثِ یختگیگس یتزا هْار
 

 یکطط یتارّا یتزا یطزاح الشاهات  9-18-4

 هْار در کطصفَالد هقاٍهت  9-18-4-1

ٔػاِح ٚ اتؼاز ذػٛغيات ، تايس تا زض ٘ظط ٌطفتٗ Nsa، فٛالزٔماٚٔت اسٕی ٟٔاض زض وطص وٙتطَ ضسٜ تٛسظ  9-18-4-1-1

 تؼييٗ ضٛز.  ٟٔاضفيعيىی 

 تيطتط تاضس، ٘ثايس اظ ٔمساض ظيط Nsaٔماٚٔت اسٕی ٟٔاض زض وطص،  9-18-4-1-2

(9-18-1)               

تطاي         . ٌطفتٝ ضٛززض ٘ظط اسىاَ پٍٔا 860ٚ         اظ  تط٘ثايس تيط futaٟٔاض تٛزٜ ٚ سغح ٔمغغ ٔٛثط        وٝ زض آٖ

 .ضٛزتؼييٗ ساظ٘سٜ  يٞايواتاِٛ اساس تط تايسٔتغيط است،  آٖ عَٛ أتساز ٟٔاض زضٔمغغ  سغحوٝ زض آٖ  یٙواضت ٞاياضٟٔ

 ٔحاسثٝ ضٛز. ظيط تايس اظ ضاتغٝ       ٔمساض  ٔيد سطزاضٚ ٌُزاض پيچ لالب، ٞاي سطزاضپيچتطاي 

(9-18-2) 
      

 

 
(   

   

  

)
 

 

 عَٛ ٟٔاض است. ٔيّيٕتطتؼساز ضياض ضظٜٚ زض ٞط  ntزض ايٗ ضاتغٝ 

 

     هْار در کطص تتيهخزٍطی  گسیختگیهقاٍهت  9-18-4-2

 ٟٔاضٞاي تطاي Ncbgيا  ٞاي تىیتطاي ٟٔاض Ncb، زض وطصٟٔاض  تتٌٗسيرتٍی ٔرطٚعی ٔماٚٔت اسٕی  9-18-4-2-1

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛزتيطتط ، ٘ثايس اظ ٔمازيط ظيط یٌطٚٞ
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     (اِف-9-18-3)
   

    

                 

      (ب-9-18-3)
   

    

                  

 
تتٗ  ٌسيرتٍیٔساحت تػٛيط ضسٜ سغح  ANcا٘س. تؼطيف ضسٜ 4-2-4-18-9 تٙس زض ψec,N ،ψed,N ،ψc,N  ٚψcp,N اغالح ضطاية

تطاي  .ٟٔاض لطاض زاض٘ساظ ٔحٛض  hef5/1است وٝ اضالع آٖ تٝ فاغّٝ  ٌسيرتٍیلاػسٜ ٞطْ  ٟٔاضٞاي تىی تطاتط تاتطاي است وٝ 

 . (4-18-9ضىُ ) ضٛزضزيف ٟٔاضٞاي ٔداٚض تؼييٗ ٔیذظ ٌصض٘سٜ تط ، فاغّٝ فٛق اظ ٟٔاضٞاي ٌطٚٞی

 

 
 )ب( اِف()

 

 

  )ج(

( ج ،ANco يییتؼ پالى( ب ،ANco يییتؼ هقطغ( الف ،ضذُ زیتصَ یختگیگس سطح هساحت هحاسثِ ًحَُ  4-18-9 ضکل

 .ANc يییتؼ پالى

 ANcoوٙٙس. است وٝ تاض وططی ضا تحُٕ ٔی یٌطٚٞ ٟٔاضتؼساز ٟٔاضٞا زض  nوٝ زض آٖ  تيطتط تاضس nANco٘ثايس اظ  ANcٔساحت 

 ضٛزٔیتؼييٗ ظيط  تٝ غٛضت،        اظ تا فاغّٝ اظ ِثٝ تيص تىیطاي ٟٔاض تتػٛيط ضسٜ  ٌسيرتٍیٔساحت سغح 

(9-18-4)          
  

تيطتط ، ٘ثايس اظ ٔمساض ظيط Nbزض تتٗ تطن ذٛضزٜ،  تىی تطاي ٟٔاضزض وطص، تتٗ  ٌسيرتٍیٔماٚٔت پايٝ  9-18-4-2-2

 تاضس

(9-18-5)        √  
    

    

ی ضا ٙواضت ٞايتطاي ٟٔاض kcتاضس. ٔمساض ٔی 7ٚ  10ی تتطتية ٙواضت ٞائٟاض تطاي ٚضسٜ تؼثيٝٞاي تطاي ٟٔاض kcوٝ زض آٖ 

 10ٌطفت، ِٚی زض ٞط غٛضت ايٗ ٔمساض ٘ثايس اظ  7اظ  تطتيط، استٙاز ٔطخغ ضسٕیٔٛضز  ٟائايطظ٘تايح آ تط اساسٔی تٛاٖ 

 . تيطتط تاضس
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٘ثايس اظ ٔمساض تسست آٔسٜ اظ ٔيّيٕتط،  650تا  280تيٗ  hefتا  ٞاي سطزاضٔيدٞاي سطزاض ٚ ٌُپيچتطاي ،    ٔمساض  ، ٕٞچٙيٗ

 ضٛز تيطتط ٔٙظٛض ظيط ضاتغٝ

(9-18-6)         √     
   

 

 

زض   ANcتطاي ٔحاسثٝ  hef، ٔمساض لطاض زاض٘س تطيا تيطتط ػضٛ  اظ سٝ hef5/1تا فاغّٝ وٕتط اظ  ی وٝيتطاي ٟٔاضٞا 9-18-4-2-3

تٝ تيطتطيٗ ٔمساض تايس  ،اِف ٚ ب 4-2-4-18-9تٙسٞاي  ٚ ٕٞچٙيٗ زض ضٚاتظ 2-2-4-18-9تا  1-2-4-18-9تٙس 

5/1(ca,max)/  ٚ3s/  وٝ زض آٖ ضٛزٔحسٚز s   است یٌطٚٞ ٟٔاضفاغّٝ حساوثط تيٗ ٟٔاضٞا زض  . 

 ضٛ٘سٔی تؼييٗ ظيط غٛضت تٝ ψ اغالح ضطاية 9-81-4-2-4

 ضٛزظيط ٔحاسثٝ ٔی تٝ غٛضت تا ذاضج اظ ٔطوعيت یططتاض وتحت  ٞاي ٌطٚٞیتطاي ٟٔاض، ψec,N، ضطية اغالح -الف

(9-18-7)        
 

   
   

 

    
 
   

تاضٙس، زض ٔحاسثٝ ذطٚج اظ ٔطوعيت تطذی اظ ٟٔاضٞا تحت وطص  تٟٙااي تاضس وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٌطٚٞیاٌط تاضٌصاضي ضٚي ٟٔاض

  
زض ٘ظط ٌطفتٝ فمظ ٟٔاضٞاي تحت وطص تايس  ب-3-18زض ضاتغٝ  Ncbgٚ تطاي ٔحاسثٝ  7-18 ضاتغٝتطاي استفازٜ زض   

يه اظ تايس تطاي ٞط، ψec,Nزٚ ٔحٛض، ضطية اغالح ذطٚج اظ ٔطوعيت  حَٛٚخٛز ذطٚج اظ ٔطوعيت  غٛضتزض ضٛ٘س. 

ذطٚج اظ  تٝ غٛضت خساٌا٘ٝ ٔحاسثٝ ضسٜ ٚ حاغُ ضطب ضطاية ٔحاسثٝ ضسٜ تطاي زٚ ٔحٛض تٝ ػٙٛاٖ ضطية ٞأحٛض

 .ٔٙظٛض ٌطززب -3-18زض ضاتغٝ  Ncbgزض ٔحاسثٝ  ψec,Nٔطوعيت 

-یظيط تؼييٗ ٔ غٛضتتٝ  یوطط تحت تاض یيا ٌطٚٞ ٞاي تىیاثط فاغّٝ ٟٔاض اظ ِثٝ تطاي ٟٔاض  ،ψed,N، ضطية اغالح -ب

 ضٛز

 ضٛز.تطاتط يه ٌطفتٝ تايس   ψed,N،تاضس ca,min≥1.5hef زض غٛضتی وٝ -

 ضٛزٔیٔحاسثٝ  ظيط اظ ضاتغٝ  ψed,N ،تاضس  ca,min<1.5hef زض غٛضتی وٝ -

(9-18-8)              
      

      

 

زض ضطايظ تتٗ  ٖ٘رٛضزتحّيُ ٘طاٍ٘ط تطن٘تايح ، تطاي ٟٔاضٞايی وٝ ψc,Nذٛضزٌی تتٗ، ضطية اغالح تطن -ج

 ظيط ذٛاٞس تٛز تٝ غٛضتاست،  تطزاضيتاضٞاي تٟطٜ

 ضٛز.تايس تطاتط يه ٌطفتٝ  ψc,N ،ضسٜتؼثيٝٞاي تطاي ٟٔاض -

 ضٛز.ٌطفتٝ  4/1تايس تطاتط  ψc,N، فطؼ ضسٜ 7تطاتط تا  kc ٔمساض ٞازض آٖ ی وٝٙواضتٞاي تطاي ٟٔاض -

تطاي ٔحاسثٝ  kc٘رٛضزٜ، زض غٛضتی وٝ ٔمساض ذٛضزٜ ٚ تطنی ٔٙاسة تطاي واضتطز زض تتٗ تطنٙواضت ٞائٟاض زض

Ncb  ٔمساض تاضس تسست آٔسٜٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی  ٞاي٘تايح آظٔايصاظ ،ψc,N  ٕٞاٖ ٘يع تايس ٔثتٙی تط ٘تايح

تتٗ تطاي ٟٔاض زض ا٘داْ ضسٜ  ٞاي٘تايح آظٔايصاظ  kc، زض غٛضتی وٝ ٔمساض ٙیواضت ٞايتاضس. تطاي ٟٔاض ٞاآظٔايص

 . ٝ ضٛز٘ظط ٌطفت زضيه  تطاتط تا تايس  ψc,N، ٔمساض تؼييٗ ضسٜ تاضسرٛضزٜ ٘طنت

۱۶۶

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



  تتٗ تٝ ٟٔاض  -9-18

 

 
 

ضسٜ ٚ تؼثيٝ ٞائٟاضتطاي  ،است تطزاضيتاضٞاي تٟطٜ ذٛضزٌی زض ضطايظتحّيُ ٘طاٍ٘ط تطن٘تايح زض ٔٛاضزي وٝ 

-٘تايح آظٔايص تط اساسٟٔاضٞاي واضتٙی تايس  ايٗ غٛضتزض ضٛز. ٌطفتٝ يه  تاتطاتط تايس  ψc,Nی، ٙواضت ٞائٟاض

ي ذٕطی تا تٛظيغ ٔٙاسة آضٔاتٛضٞاذٛضزٜ تاضٙس. ٔٙاسة تطاي استفازٜ زض تتٗ تطنٔطخغ ضسٕی ٞاي ٔٛضز استٙاز 

ٔحسٚز تايس ذٛضزٌی زض تتٗ تطن ،تطنوٙتطَ  تطاي آضٔاتٛض ٔحػٛضوٙٙسٜتا استفازٜ اظ يا  3-19-9ضٛاتظ  ٔغاتك

 . ٌطزز

ٚ تسٖٚ آضٔاتٛض ٔغاتك تٙس ج تتٗ تطن ٘رٛضزٜ  ضسٜ تطايطاحی عی ٙواضت ٞاي، تطاي ٟٔاضψcp,Nية اغالح، ضط -ت 

 :ضٛزظيط تؼييٗ ٔی تٝ غٛضت، ضسٌیزٚ ٘يٓتطاي وٙتطَ تطن  اضافی

 تايس تطاتط يه ٌطفتٝ ضٛز. ψcp,N تاضس  ca,min≥cac وٝٔٛاضزي زض  -

 ضٛزٔحاسثٝ ٔی ظيط اظ ضاتغٝ  ψcp,N، تاضس  ca,min<cac وٝ ٔٛاضزيزض  -

(9-18-9)       
      

   
 

      

   
 

،    زض ضٚاتظ فٛق  ضٛز. ٌطفتٝ ٔی يه زض ٘ظط تطاتط تا ψcp,N، ضطية ضسٜتؼثيٝٞاي ٟٔاض خّٕٝ اظتطاي سايط حاالت، 

 .ٌطززٔی ييٗتؼ 6-7-18-9تط عثك تٙس فاغّٝ تحطا٘ی، 

سغح اضالع لاػسٜ ٞطْ ٔيتٛاٖ ضٛز، ٟٔاض استفازٜ ٔی يضط زض ا٘تٟايا ٚا یٚضق اضافاظ وٝ  يزض ٔٛاضز 9-18-4-2-5

ٌطفت. ٔحيظ ٔٛثط ٘ثايس تيص اظ زض ٘ظط  hef5/1 تطاتط تااي زض فاغّٝاظ ٔحيظ ٔٛثط ٚضق يا ٚاضط ضا  تػٛيط ضسٜ ٌسيرتٍی

 فاغّٝ زاضتٝ تاضس. سطزاضٟٔاض وٍّی  یضرأت ٚضق يا ٚاضط تا ِثٝ تيطٚ٘

ٌسيرتٍی ٔرطٚعی زض ٞط زٚ عطف سغح ٔطاخؼٝ وٙيس(  3-18-9)تٝ ضىُ ٟٔاض  ٞايآضٔاتٛضزض ٔٛاضزي وٝ  9-18-4-2-6

ٌسيرتٍی ٟٔاض تداي ٔماٚٔت  ٞايآضٔاتٛضتٛاٖ اظ ٔماٚٔت ٔی ،سٙتاض 21-9ٔغاتك فػُ تتٗ زاضاي عَٛ ٟٔاضي وافی 

 ٔٙظٛض ضٛز. 75/0زض ايٗ حاِت تايس   استفازٜ ٕ٘ٛز.  ضطية      ٔحاسثٝ تتٗ زضٔرطٚعی 

 در کطص سیزچاکی اًثساطی ٍ ٌکاضتٍ ضذُ ّای تؼثیِهقاٍهت تیزٍى کطیذگی هْار 9-18-4-3

تٝ ، Npnزض وطص،  ظيطچانيا  ٚا٘ثساعی ی واضتٙٚ ضسٜ تؼثيٝتىی  ٞائٟاض یتيطٖٚ وطيسٌ یٔماٚٔت اسٕ 9-18-4-3-1

 ضٛزظيط ٔحاسثٝ ٔی غٛضت

(9-18-10)            

 ،استتطزاضي تٟطٜتحت تاضٞاي تتٗ  ٌی٘رٛضز٘طاٍ٘ط تطن تحّيُ٘تايح وٝ  یاظ ػضٛ تتٙ يأٟاض ٚالغ زض ٘احيٝ يتطا ψc,Pضطية 

 ذٛاٞس تٛز. 0/1تطاتط تا  ،استذٛضزٌی تطن٘طاٍ٘ط  تحّيُ٘تايح وٝ  ئٛاضز يٚ تطا 4/1تطاتط تا 

 اضائٝ ضسٜ است. 3-18-9ا٘ٛاع ٟٔاض زض خسَٚ  يتطا Npٔحاسثٝ ٘حٜٛ  9-18-4-3-2

 .Npهحاسثِ  .3-18-9جذٍل 

 Npًحَُ هحاسثِ  ًَع هْار

 هزجغ رسوی هَرد استٌاد ّایتز آسهایص یهثتٌ درصذ 5ضکست  تز اساستؼییي  اک چ سیزیا  ًثساطی ٍای ٌکاضتهْار 
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            ّای سزدارهیخّای سزدار ٍ یا گلپیچ

تا  هَرد استٌاد هزجغ رسوی ّایدرصذ هثتٌی تز آسهایص 5ضکست  تز اساستؼییي یا 

 ًظز اس هطارکت اصطکاکصزف

              دارقالب ّایپیچ

 3da≤eh≤4.5daکِ در آى 

تا  هزجغ رسویهَرد استٌاد  ّایدرصذ هثتٌی تز آسهایص 5ضکست  تز اساسا تؼییي ی

 ًظز اس هطارکت اصطکاکصزف

 

 در کطص سزدار ّایتتي تزای هْارسدگی جاًثی تیزٍىهقاٍهت  -9-18-4-4

يه ٚ ٘عزيه تٝ  ٔسفٖٛ ظيازتا عَٛ  تىیسطزاض ٞاي ٟٔاض، تطاي     ، تتٗظزٌی خا٘ثی تيطٖٚٔماٚٔت اسٕی  9-18-4-4-1

 ضٛزظيط ٔحاسثٝ ٔیاظ ضاتغٝ ، (hef>2.5ca1) ،ِثٝ

(9-18-11)            √       

ضطب ضٛز وٝ زض آٖ  4/(ca2/ca1+1)تايس زض ضطية  Nsbتاضس، ٔمساض  3ca1وٕتط اظ  تىی سطزاضٟٔاض  يتطا ca2اٌط 

1.0≤ca2/ca1≤3.0  .ذٛاٞس تٛز 

ٞا اظ فٛاغُ ٟٔاض زض غٛضتی وٝ ،hef>2.5ca1، ِثٝ يه ٚ ٘عزيه تٝ ٔسفٖٛ ظيازتا عَٛ  سطزاضچٙس ٟٔاض  يتطا 9-18-4-4-2

اظ ضاتغٝ  یخا٘ث ٌسيرتٍی سغحزض ٔؼطؼ  ئٟاضٞا يتطا Nsbg یخا٘ثظزٌی تيطٖٚ یٔماٚٔت اسٕ تاضس، 6ca1وٕتط اظ يىسيٍط 

 ضٛزٔیظيط تؼييٗ 

(9-18-12)        (  
 

    
)    

اثط  يتطا غالحتسٖٚ ا 11-18-9اظ ضاتغٝ ٔمساض ٔحاسثٝ ضسٜ  Nsb، ٚ زض أتساز ِثٝ یتيطٚ٘ ٞايفاغّٝ تيٗ ٟٔاض sزض ايٗ ضاتغٝ 

 .تاضسٔی ca2زض خٟت ػٕٛز فاغّٝ اظ ِثٝ 

 چسثی در کطصّای هقاٍهت پیَستگی هْار  9-18-4-5

ظيط ٔحاسثٝ  تٝ غٛضت، ٞاي ٌطٚٞیٟٔاض يتطا Nagٚ  ٞاي چسثی تىیٟٔاض ي، تطاNa، یپيٛستٍ یٔماٚٔت اسٕ 9-18-4-5-1

 ضٛزٔی

 تىی ٞائٟاض يتطا -الف

(9-18-13)    
   

    

                

 یٌطٚٞ ٞائٟاض يتطا -ب

(9-18-14)     
   

    

                      

يا  ٞاي تىیتػٛيط ضسٜ تطاي ٟٔاضتحت تاثيط سغح  ANa. ا٘سضسٜتؼطيف  3-5-4-18-9 تٙسزض ψec,Na ،ψed,Na  ٚψcp,Naضطاية 

يا اظ ٔحٛض ضزيف  ،تىیتطاي ٟٔاض  چسثیاظ ٔطوع ٟٔاض  cNaتفاغّٝ  چٙس ضّؼی وٝاست وٝ تا يه  چسثی ٞاي ٌطٚٞیٟٔاض
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تؼساز  n، وٝ زض آٖ تيطتط تاضس  nANao٘ثايس اظ  ANa. (5-18-9)ضىُ  ضٛزٔیظزٜ  ترٕيٗتطاي ٌطٜٚ ٟٔاض ٞٓ  ٔداٚضٞاي ٟٔاض

اي تيطتط اظ تا فاغّٝ تىیٟٔاض يه تػٛيط ضسٜ تطايتحت تاثيط سغح  ANaoتاضس. تحت وطص زض ٌطٜٚ ٟٔاض ٔی چسثیٟٔاضٞاي 

cNa ٝاظ ضاتغٝ ظيط لاتُ ٔحاسثٝ است ،اظ يه ِث 

(9-18-15)            
 

 

 ٘يع اظ ضاتغٝ ظيط ٔحاسثٝ ٔيطٛز cNaفاغّٝ 

(9-18-16)         √
     

   
 

 

ظيط  س تيطتط اظ ٔمساض ضاتغٝ٘ثاي Nba ض تتٗ تطن ذٛضزٜز ،تىی ٟٔاضيه  يتطازض وطص  یٔماٚٔت پايٝ پيٛستٍ 9-18-4-5-2

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز

(9-18-17)                 

ٔٛضز استٙاز ٔطخغ  ٟايآظٔايط تط اساساست وٝ زضغس  5ضىست  ، تٙص ٔتٙاظطτcrٔطرػٝ،  یتٙص پيٛستٍزض ايٗ ضاتغٝ 

 ضٛز. تؼييٗ ٔی ضسٕی

 

 
 

 پالٖ پالٖ

 )ب( )اِف(

 ANao، ب( ANa، الف( گسیختگیًحَُ هحاسثِ هساحت تصَیز ضذُ سطح   5-18-9ضکل 

ٌٛاٞی لاتّيت  يتايس زاضا چسثی، ٟٔاض است تطزاضيتاضٞاي تٟطٜ زض ضطايظ ذٛضزٌیتطن٘طاٍ٘ط  تحّيُ٘تايح وٝ  يزض ٔٛاضز

 تاضس.ٞاي ٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی آظٔايص تط اساسذٛضزٜ تتٗ تطنتفازٜ زض سا

ذٛضزٌی تطن تطزاضيتاضٞاي تٟطٜزض ضطايظ تط اساس تحّيُ وٝ ا٘س ٟٔاضٞاي چسثی وٝ زض لسٕتٟائی اظ ػضٛ ٚالغ ضسٜ يتطا

ٔماٚٔت ٔتٙاظط  ٔثتٙی تطتايس ايٗ تٙص  .ٔداظ است 17-18-9 ضاتغٝزض  τcr يتدا τuncrاستفازٜ اظ  ،ضٛززض آٟ٘ا ايداز ٕ٘ی

  . ٌطززتؼييٗ ٔی ٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی ٟايآظٔايط تط اساستاضس وٝ  زضغس 5ضىست 
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 ٔداظ است 4-18-9ٔطرػٝ ٔغاتك خسَٚ  یضطايظ ظيط، استفازٜ اظ حسالُ تٙص پيٛستٍ زض غٛضت ضػايت

 .ٕ٘ايٙس يتاضػضا ٔطخغ ضسٕی  ٟٔاضٞا تايس اِعأات -الف

 .يا ٔتٝ سًٙ ضىٗ ايداز ضسٜ ٘ػة ضٛ٘س يضطتٝ ا یچطذطٞاي وٝ تا ٔتٝ  یٟائٟٔاضٞا تايس زض سٛضاذ -ب

   .ٍٔاپاسىاَ تاضس 17 حس الُ ئماٚٔت فطاض يتايس زاضأٟاضٞا تتٗ زض ظٔاٖ ٘ػة  -ج

 .ضٚظ تاضس 21حسالُ  تايس سٗ تتٗ زض ظٔاٖ ٘ػة -ت

  .زضخٝ سا٘تيٍطاز تاضس 10تايس حسالُ  ٟٔاضٞا  تتٗ زض ظٔاٖ ٘ػة يزٔا -ث

 .یحذاقل تٌص پیَستگ. 4-18-9جذٍل 

ضزایط 

-تْزُ یهحیط

ٍ  یتزدار

 ًصة

هیشاى رطَتت تتي در 

 سهاى ًصة هْار

در ضزایط حذاکثز دها 

)درجِ  یتزدارتْزُ

 ساًتیگزاد(

τcr 

(MPa) 
τuncr 

(MPa) 

 5/4 4/1 80 خطک تا کاهال اضثاع تٌا  تیزٍى

 0/7 1/2 45 خطک تٌا داخل

 ضٛ٘س ٌطفتٝ ٘ظط زض سيتا طيظ ٔٛاضز خسَٚايٗ  یٛستٍيپ تٙص ٔمازيط اظ استفازٜ زض:اززاضتي

 .ضٛ٘س ضطب 4/0 زض τuncr ٚ 8/0 زض سيتا τcr ٔمساض ضٛز،ٔی یعطاح ياِطظٜ يتاضٞا يتطا ٟٔاض اٌط -

 .ضٛ٘س ضطب 4/0 زض سيتا τcr ٚ τuncr ٔمازيط ضٛز،یٔ یعطاح یزائٕ یوطط يتاضٞا يتطا ٟٔاض اٌط -

  :ضٛ٘سظيط تؼييٗ ٔی تٝ غٛضت ψec,Na ،ψed,Na  ٚψcp,Naضطاية اغالح  9-18-4-5-3

ظيط ٔحاسثٝ  تٝ غٛضت، تا ذطٚج اظ ٔطوعيت یتحت تاض وطط چسثی ٞاي ٌطٚٞیٟٔاض يتطا، ψec,Na ،ضطية اغالح -الف

 ضٛزٔی

(9-18-18)        
 

(  
   

 

   
) 

   

  ياظ ٟٔاضٞا ٌطزز، تٟٙا آٖ ٟٔاضٞا تطا یتٟٙا زض تطذ یط تٝ تٙص وططٔٙد ٌطٚٞی چسثی ٞائٟاض يضٚ ياٌط تاضٌصاض

   ٔطوعيتٔحاسثٝ ذطٚج اظ 
زض حاِت تايس زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛ٘س.  1-5-4-18-9 تٙسزض  Nagٚ زض ٔحاسثٝ فٛق  ضاتغٝ، زض  

ٞط ٔحٛض تٝ غٛضت خساٌا٘ٝ  يٚخٛز ذطٚج اظ ٔطوعيت ٘سثت تٝ زٚ ٔحٛض ٔتؼأس، ضطية اغالح ذطٚج اظ ٔطوعيت تايس تطا

 ضٚز.ٔیتىاض  1-5-4-18-9 زضػٙٛاٖ ضطية ذطٚج اظ ٔطوعيت تٝ  ضطاية ايٗ ٔحاسثٝ ضسٜ ٚ حاغُ ضطب 

ظيط  ٝ غٛضت، تزض وطص یيا ٌطٚٞ ٞاي تىیٟٔاض ياظ ِثٝ تطا چسثی ٞايفاغّٝ ٟٔاض اتاثط، ψed,N ،ضطية اغالح -ب

 : ضٛزتؼييٗ ٔی

 .ضٛزتطاتط تا يه ٌطفتٝ ٔی ψed,N ،تاضس ca,min≥cNa اٌط -

 ضٛزٔحاسثٝ ٔی ظيط اظ ضاتغٝ ψed,N، تاضس  ca,min< cNa اٌط -
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(9-18-19)               
      

   

 

ٚ تتٗ تطن ٘رٛضزٜ  فطؼتا  2-5-4-18-9طاساس ضسٜ ت یعطاح چسثی ٞائٟاضتطاي ،        ،ضطية اغالح -ج

 ضٛزظيط تؼييٗ ٔی تٝ غٛضت ،زٚ ٘يٓ ضسٌیوٙتطَ تطن  يتطا اضافیآضٔاتٛض تسٖٚ 

 .ضٛزٔیتطاتط تا يه ٌطفتٝ        ، تاضس  ca,min≥cac اٌط -

  ضٛزٔحاسثٝ ٔی ظيط اظ ضاتغٝ        ،تاضس ca,min<cac اٌط -

(9-18-20)        
      

   
 

   

   
 

 

تايس وٕتط اظ          زض ٞط غٛضت ضطيةاست.  تؼطيف ضسٜ 6-7-18-9زض تٙس ، فاغّٝ تحطا٘ی، cac  زض ايٗ ضٚاتظ 

 ضٛز. ٔی ٔٙظٛض يه تطاتط تا یسايط حاالت، ضطية تطن ذٛضزٌ يتطا. زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز 0/1

 کططی دائوی ّایهقاٍهت کططی تزای تار -9-18-4-6

 ضٛزحاسثٝ ٔیٔ ظيط وططی زائٕی اظ ضاتغٝٞاي تطاي تاض چسثی ٞائماٚٔت وططی ٟٔاض 9-18-4-6-1

(9-18-21) Nua,s=0.55Nba  

 ز.ٌطزٔیٔحاسثٝ  2-5-4-18-9 تٙس تط اساس Nbaوٝ زض آٖ 

 تزضی ّایالشاهات طزاحی تزای تار  9-18-5

 در تزش ّاهْار فَالد هقاٍهت 9-18-5-1

ٔػاِح ٚ اتؼاز  ذػٛغيات، تايس تا زض ٘ظط ٌطفتٗ Vsa، فٛالزٔماٚٔت اسٕی ٟٔاض زض تطش وٙتطَ ضسٜ تٛسظ  9-18-5-1-1

 فطؼ ٌسيرتٍیتا سغح تايس  فٛالزالظْ  یٔماٚٔت تطض ،استتتٗ ٔحتُٕ  ٌسيرتٍیوٝ  يفيعيىی آٖ تؼييٗ ضٛز. زض ٔٛاضز

 .ساظٌاض تاضس ضسٜ

زض ٔحاسثٝ ٔماٚٔت اسٕی . ٔحاسثٝ ٔيطٛز 5-18-9خسَٚ  عثك، Vsaٟٔاض زض تطش، ٔيُ ٔماٚٔت اسٕی  9-18-5-1-2

 سغح ٔمغغ ٔٛثط زض تطش ٔی تاضس.        ٍٔاپاسىاَ ٌطفتٝ ضٛز ٚ fya9/1  ٚ860٘ثايس تيص اظ  futaتطضی 

 .Vsaهحاسثِ  .5-18-9جذٍل 

 Npًحَُ هحاسثِ  ًَع هْار

               ّای سزدارهیخگل

کِ غالف آى ی ٌکاضت ّایهْارٍ دار ّای سزدار ٍ یا قالبپیچ

 گذرد ًوی یتزض گسیختگیاس سطح 

                 

 یتزض گسیختگیاس سطح  ّاکِ غالف آىی ٌکاضت ّایهْار

 گذردهی

                 
هَرد استٌاد  ّایدرصذ هثتٌی تز آسهایص 5ضکست  تز اساستؼییي یا 

 هزجغ رسوی
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تايس زض ضطية  2-1-5-18-9 تٙس یٔماٚٔت اسٕ ،ا٘داْ ٔيطٛز ٌطٚتوٝ ٘ػة ٟٔاض تا استفازٜ اظ  يزض ٔٛاضز 9-18-5-1-3

 ضطب ضٛز.  8/0

 در تزشتتي لثِ  گسیختگیهقاٍهت  9-18-5-2

 تٝ غٛضت ،ٞیٌطٚ ٟٔاضٞاي يتطا Vcbgٚ  ٞاي تىیٟٔاض ي، تطاVcbزض تطش،  تتِٗثٝ  ٌسيرتٍی یٔماٚٔت اسٕ 9-18-5-2-1

 س٘ضٛظيط ٔحاسثٝ ٔی

 تىی استػٕٛز تط ِثٝ زض ٟٔاض  یتطض٘يطٚي  زض ٔٛاضزي وٝ -الف

(9-18-22)     
   

    

                

  ی استٌطٟٚٞٔاضػٕٛز تط ِثٝ زض  یتطض٘يطٚي  زض ٔٛاضزي وٝ -ب

(9-18-23)      
   

    

                     

 ضٚاتظ ضا ٔيتٛاٖ زٚ تطاتط ٔمازيط ٔحاسثٝ ضسٜ اظ Vcbgيا  Vcb، است ِثٝ يه أتساز تا ئٛاظ یتطض٘يطٚي  زض ٔٛاضزي وٝ -ج

  .زض ٘ظط ٌطفت 0/1تطاتط تا   ψed,Vتا فطؼ ٚ  18-23ٚ  18-22

 وٕتطيٗ ٔمساضٞط ِثٝ ٔحاسثٝ ٚ  يتايس تطا تتِٗثٝ ٌسيرتٍی  یٌٛضٝ، ٔمساض ٔماٚٔت اسٕ ٚالغ زض ٞائٟاض يتطا -ت

  تىاض ٌطفتٝ ضٛز.  تؼييٗ ضسٜ 

زض ضٚاتظ  ا٘س.ضسٜ تؼطيف 7-2-5-18-9 تا 5-2-5-18-9 يتٙسٞا زض ψec,V ،ψed,V ،ψc,V  ٚψh,V اغالحی ضطايةزض ضٚاتظ فٛق 

سغح  يضٚ ٌسيرتٍی ٔساحت تػٛيط ضسٜ سغح AVc ٚ ٞاي تىیٟٔاض يتتٗ تطاِثٝ  ٌسيرتٍیپايٝ  یٔماٚٔت تطض Vbفٛق 

زض ٘ظط ٌطفت وٝ  یتٛاٖ لاػسٜ ٘يٓ ٞطٔضا ٔی AVc. تاضٙسٔی 6-18-9ضىُ ٔغاتك  ،یيا ٌطٚٞ تىیٟٔاض  يتطا یتٙػضٛ ت یخا٘ث

 AVc. است ِثٝاظ  تحطا٘ی يفاغّٝ ٔحٛض ضزيف ٟٔاضٞا ca1. س٘ضٛٔی ٔٙظٛضتحطا٘ی وٝ ی ذٛاٞس تٛز ئحٛض ضزيف ٟٔاضٞا آٖضاس 

 .   است یٌطٚٞ ٟٔاضتؼساز ٟٔاضٞا زض n وٝ زض آٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز n AVcoاظ تيطتط ٘ثايس 
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  پالٖ

  
 ٕ٘ا ٔمغغ

 . AVco گسیختگیهساحت تصَیز ضذُ سطح  -6-18-9ضکل 

تطاي ٟٔاض  AVcoاست،  ca15/1تيطتط يا ٔساٚي زض أتساز ػٕٛز تط ٘يطٚي تطضی  ٞاٝفاغّٝ اظ ِثٞا وٝ زض آٖ یئزض اػضا

زض ٘ظط  ،است ca15/1 آٖ ٚ ػٕك ca13 زض أتساز ٔٛاظي ِثٝ آٖ ٞط ضّغ تؼس وٝتٛاٖ لاػسٜ ٘يٓ ٞطٔی ضا ٔی تىی

 زض ايٗ غٛضتٌطفت. 

(9-18-24)            
  

 

وٝ أىاٖ تٛظيغ تاض  ا٘سٚضق اتػاَ خٛش ضسٜتٝ  يوٝ فاغّٝ ٟٔاضٞا اظ ِثٝ ٔتغيط است ٚ ٟٔاضٞا تٝ ٘حٛ يزض ٔٛاضز

ٌطفت ٚ فطؼ ٕ٘ٛز وٝ وُ زض ٘ظط ضا ٔيتٛاٖ فاغّٝ زٚضتطيٗ ضزيف ٟٔاضٞا اظ ِثٝ   ca1ٟٔاضٞا ٚخٛز زاضز، تٕاْ تيٗ 

 ضٛز.    ٔی تحُٕ یتٛسظ ايٗ ضزيف تحطا٘تٟٙا تطش 

اظ ساض ٔمزٚ وٕتطيٗ تايس تطاتط تا ، Vbذٛضزٜ، زض تتٗ تطن تىی ٟٔاض يتتٗ تطا ٌسيرتٍیپايٝ  یٔماٚٔت تطض 9-18-5-2-2

      ضٛز ضٚاتظ ظيط زض ٘ظط ٌطفتٝ

  -الف      

(9-18-25) 
        (

  
  

)
   

√  
      

    

 ظيط ٔحاسثٝ ٔيطٛز تٝ غٛضت وٝ ٟٔاض زض تطش است یِٟيسٌٔٛثط عَٛ  leزض ايٗ ضاتغٝ 

  سطزاض ٞائٟاض ٔا٘ٙس ٔسفٖٛثاتت زض وُ عَٛ  یتا سرت ئٟاضٞا يتطا -

                

 ٟٔاضتس٘ٝ  اظ زاضفاغّٝتا غالف ا اػٕاَ پيچص ٘ػة ضسٜ ت ئٟاضٞا يتطا -

         

  -ب 

(9-18-26)         √  
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تا  يوٝ تغٛض پيٛستٝ تٝ ّٔحمات فٛالز زاضلالب ٞايپيچيا  سطزاض،ٞاي پيچ، سطزاضٞاي ٔيدٌُ يتطا 9-18-5-2-3  

، Vb، تىیٟٔاض  يتتٗ زض تطش تطاِثٝ  ٌسيرتٍی ا٘س، ٔماٚٔت پايٝخٛش ضسٜ ،يا ٘ػف لغط ٟٔاض ٚ ٔيّيٕتط 10ضرأت حسالُ 

 ٔٙظٛض ضٛزظيط  ضاتغٝ ٚ 26-18-9ضاتغٝ  ساض ٔحاسثٝ ضسٜ اظحسالُ ٔمتطاتط تا تايس 

(9-18-27) 
         (

  
  

)
   

√  
      

    

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز تايس ٘يع ظيط زض ٔحاسثٝ ٔماٚٔت پايٝ فٛق ٔٛاضزاست.  تؼطيف ضسٜ 2-2-5-18-9 تٙس زض leوٝ زض آٖ 

ٔحاسثٝ  ،لطاض زاض٘سزض زٚضتطيٗ فاغّٝ اظ ِثٝ  وٝ يیٔماٚٔت ضزيف ٟٔاضٞا تط اساس، ٔماٚٔت ي ٌطٚٞیاٟٞٔاض يتطا -اِف

 .ضٛزٔی

 .ٔيّيٕتط ٘ثاضس 65وٕتط اظ ، s اظ يىسيٍط، ٞافٛاغُ ٟٔاض -ب

 .ضٛ٘ستؼثيٝ  ٞاآضٔاتٛضٞايی تايس زض ٌٛضٝاست،  ca2≤1.5hef وٝ  ٔٛاضزيزض  -ج

 

 ca2وٝ فاغّٝ اظ ِثٝ  ياتٝ ٌٛ٘ٝ ،ٟٔاض ضسٜ تاضٙستا ضرأت ٔحسٚز  سغٛح وٓ ػطؼوٝ ٟٔاضٞا زض  يزض ٔٛاضز 9-18-5-2-4

 ئٛضز استفازٜ تطا ca1ٞستٙس، ٔمساض  1.5ca1ٞط زٚ وٕتط اظ ، ha ػضٛ ٟٔاضوٙٙسٜ زض أتساز ٔٛاظي ٔحٛض ٟٔاض، ٚ ضرأت

تيطتط ٘ثايس اظ تعضٌتطيٗ ٔمازيط ظيط  2-5-18-9تٙسٞاي ظيط ضٚاتظ  زض وّيٝٚ ٕٞچٙيٗ  1-2-5-18-9 تٙس زض AVcٔحاسثٝ 

 تاضس

 .تعضٌتطيٗ فاغّٝ اظ ِثٝ است ca2وٝ زض آٖ  ca2/1.5 -الف

 ha/1.5 -ب

 .استػٕٛز تط أتساز تطش  تيٗ ٟٔاضٞا زض ٌطٜٚ ٟٔاضحساوثط فاغّٝ  s، وٝ زض آٖ s/3 -ج

ط ظي اظ ضاتغٝتايس  ،لطاض زاض٘ستا ذطٚج اظ ٔطوعيت  یی وٝ تحت تاض تطضٌطٚٞ ٟٔاضٞاي ية اغالح تطايضط 9-18-5-2-5

 ضٛزٔحاسثٝ 

(9-18-28)       
 

(  
   ́

    
)
   

ٟٔاضٞا آٖ ، فمظ زض يه خٟت لطاض ٌيط٘س تطشاظ ٟٔاضٞا تحت  یتاضس وٝ فمظ تطذ ياتٝ ٌٛ٘ٝ ٌطٚٞیٟٔاض يضٚ ياٌط تاضٌصاض

، 23-18-9ضاتغٝ  زض Vcbgٔحاسثٝ ٘يع زض ٚ  28-18-9ضاتغٝ استفازٜ زض  يتطا،  ́   تطش، زض ٔحاسثٝ ذطٚج اظ ٔطوعيت تايس 

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛ٘س. 

تا استفازٜ تايس  ٌطٚٞی تحت تاض تطضی يا ٟٔاض تىی ٟٔاضزض اثط فاغّٝ ٟٔاض اظ ِثٝ تطاي  ،     ، ضطية اغالح 9-18-5-2-5

 ضٛزيط ٔحاسثٝ تٝ غٛضت ظ، ca2اظ ٔمساض وٛچىتط 

 ضٛز.تطاتط يه ٌطفتٝ ٔی      ، تاضس ca2≥1.5ca1 اٌط -

 ضٛزٔحاسثٝ ٔی ظيط اظ ضاتغٝ       ،تاضس c a2<1.5 ca1 اٌط -
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(9-18-29)              
   

      

 

 تطزاضياثط تاضٞاي تٟطٜزض  ٌی٘رٛضز٘طاٍ٘ط تطن٘تايح تحّيُ وٝ  اظ ػضٛ تتٙیاي ٘احيٝ ٟٔاضٞاي ٚالغ زض يتطا 9-18-5-2-6

ة يضط تطزاضي، ذٛضزٌی زض ضطايظ تاضٞاي تٟطٜزض غيط ايٗ غٛضت ٚ ٚلٛع تطن .فطؼ ٕ٘ٛز 4/1 ضا ٔساٚي ψc,V تٛأٖی ، است

 زض ٘ظط ٌطفتط يظتٝ غٛضت ضا ٔی تٛاٖ  ψc,V یاغالح

تطاتط تا  ،ٕتطيّئ 12اظ  وٛچىتطِثٝ تا لغط آضٔاتٛض ا تا ئٟاضي  ٞايآضٔاتٛضٟٔاض زض تتٗ تطن ذٛضزٜ تسٖٚ  يتطا -

0/1 

 2/1تطاتط تا  ،طتط تيٗ ٟٔاض ٚ ِثٝيٕتط ٚ تيّئ 12تا لغط آضٔاتٛضٞاي ٟٔاض ٟٔاض زض تتٗ تطن ذٛضزٜ تا  يتطا -

وٝ تٛسظ  ِثٝ تيٗ ٟٔاض ٚ طتطيٕتط ٚ تيّئ 12تا لغط ٞاي ٟٔاض ضٔاتٛضآض زض تتٗ تطن ذٛضزٜ تا أٟ يتطا  -

 4/1تطاتط تا   ،ا٘سٔحاط ضسٜاظ يىسيٍط  ٕتطيّئ 100يا ٔساٚي  وٛچىتطفٛاغُ  ٟائی زضذأٛت

 ٘طاٖ زازٜ ضسٜ است.  3-18-9آضٔاتٛضٞاي ٟٔاض ٚ ِثٝ تطاي وٙتطَ ٌسيرتٍی ِثٝ تتٗ زض ضىُ 

ط يضت ظتٝ غٛتايس ، است ha<1.5ca1وٝ زض آٖ  یتتٙ يه ػضٛٚالغ زض  ئٟاضٞا يتطا، ψh,Vة اغالح يضط 9-18-5-2-7

 ضٛزٔحاسثٝ 

(9-18-30) 
     √

      
  

     

تتٗ زاضاي عَٛ ٟٔاضي وافی ٔغاتك ضىست ٌسيرتٍی ِثٝ زض ٞط زٚ عطف سغح ٟٔاض آضٔاتٛضٞاي زض ٔٛاضزي وٝ  18-5-2-8

آضٔاتٛضٞاي تٛاٖ اظ ٔماٚٔت ٔی ،(ج 3-18-9ٟٔاض ٔحيظ تط ٟٔاض تاضس )ضىُ آضٔاتٛض يا ( ب 3 -18)ضىُ  تاضس 21-9فػُ 

 ٔٙظٛض ضٛز. 75/0زض ايٗ حاِت تايس    استفازٜ ٕ٘ٛز.  ضطية     تتٗ زض  ٌسيرتٍی ِثٝ ٟٔاض تداي ٔماٚٔت 

 هقاٍهت قلَُ کٌی تتي تزای هْار در تزش-9-18-5-3

 ضٛزط ٔحاسثٝ يظ تٝ غٛضتتايس ، یٌطٚٞ ٟٔاض يتطا Vcpgا ي تىیٟٔاض  يتطا Vcp، وٙیلّٜٛ یٔماٚٔت اسٕ 9-18-5-3-1

 تىی ٞائٟاض يتطا -الف

(9-18-31)            

 وٕتطيٗتطاتط تا تايس  Ncp ،چسثیٟٔاض  يتطاٚ اِف -3-18-9ضاتغٝ اظ  Ncbتطاتط تا تايس  Ncp، ظيطچاویٚ ا٘ثساعی  ٞايضأٟتطاي 

 . زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز اِف-3-18-9اتغٝ ضاظ  Ncbٚ  13-18-9اظ ضاتغٝ  Na ٔمساضزٚ 

 ٌطٚٞی ٞائٟاض يتطا -ب

(9-18-32)              

 وٕتطيٗتايس تطاتط تا  Ncpg ،چسثیٟٔاض  يٚ تطا ب-3-18-9 ضاتغٝاظ  Ncbgتطاتط تا تايس  Ncpg، ظيطچاویٚ ا٘ثساعی  ٞائٟاض يتطا

  زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز. ب-3-18-9ضاتغٝ اظ  Ncbgٚ  14-18-9 اظ ضاتغٝ Nagزٚ ٔمساض 
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kcp  زض ٔٛاضزي وٝفٛق  ضٚاتظزض  hef  زض ٔٛاضزي وٝٚ  ،يهتطاتط تا است ٕتطيّئ 65وٕتط اظ hef  ٕتط يّئ 65 ئساٚتيطتط يا

  .ضٛزٔٙظٛض ٔی 0/2تطاتط تا  است

 اًذرکٌص ًیزٍّای کططی ٍ تزضی  9-18-6

    ٚ     ط يضٛ٘س. ٔماز یعطاح تٙسضٛاتظ ايٗ ثك عس يتا یٚ تطض یوططتاضٞاي ظٔاٖ ٞٓاثط تحت  یا ٌطٚٞيٞاي تىی ٟٔاض

 ضٛ٘س.ٔیٔحاسثٝ  5-18-9يا  4-18-9تٙسٞاي  تط اساس ٞاٞاي وططی ٚ تطضی ٟٔاضٔماٚٔت، 

        ٘سثت   اٌط 9-18-6-1

   
ٗ ييوطص ٚ تطش زض تؼاظ ا٘سضوٙص تٛاٖ ، ٔیٞط ٟٔاض تىی يا ٌطٚٞی تطلطاض تاضس تطاي 

 ٕٛزأُ وططی عثك ضاتغٝ ظيط استفازٜ ٘اظ ظطفيت و ٜ ٚ٘ظط ٕ٘ٛزغطف یٔماٚٔت وطط

(9-18-33) Nua≤ Nn    

        ٘سثت  اٌط  9-18-6-2  

   
اظ ا٘سضوٙص وطص ٚ تطش زض تؼييٗ تٛاٖ ٔی ،ٞط ٟٔاض تىی يا ٌطٚٞی تطلطاض تاضستطاي  

 ٕٛززٜ ٘اظ ظطفيت وأُ تطضی عثك ضاتغٝ ظيط استفا ٜ ٚ٘ظط ٕ٘ٛزغطف تطضیٔماٚٔت 

(9-18-34) Vua≤ Vn 

  اضضا ضٛزوطص ٚ تطش ضاتغٝ ظيط تايس تطاي ا٘سضوٙص ، تاضس Vua>0.2 Vn  ٚNua>0.2 Nnاٌط   9-18-6-3 

(9-18-35)    

   

 
   

   
     

 

گسیختگی تزای جلَگیزی اس  ضخاهتحذاقل ٍ  ٍ لثِ اس یکذیگز فاصلِ هْارّاالشاهات   9-18-7

 تتي ضذگیدٍ ًین

ٍٔط آ٘ىٝ  اِعأات ايٗ تٙس تؼييٗ ضٛ٘س، تط اساسس يٚ حسالُ ضرأت اػضا تا ،ٞاِثٝٚ  يىسيٍطحسالُ فاغّٝ ٟٔاضٞا اظ 

ح ي٘تأثتٙی تط  ،وٕتط يٞافٛاغُ ٚ ضرأتاستفازٜ اظ ٗ ضٛز. يتأ ضسٌی٘يٓ ٌسيرتٍی زٚوٙتطَ  يتطا ٞاي اضافیآضٔاتٛض

 تاضس.یٔداظ ٔٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی  ٞايصيآظٔا

 تاضسٔغاتك ظيط ، تايس 4-7-18-9 تٙس زض شوط ضسٜتدع زض ٔٛاضز  ،ٔطوع ٟٔاضٞا تاحسالُ فاغّٝ ٔطوع  9-18-7-1

 4da  ،ٌيط٘سٕی٘لطاض  پيچص تحت تطاي ٘ػة  وٝ ضسٜتؼثيٝي ٞأٟاض يتطا -

 6daتطاتط تا  ،ضٛ٘س٘ػة ٔیپيچص وٝ تا اػٕاَ ی ٙواضت ٞائٟاضٚ ضسٜ تؼثيٝي ٞأٟاض يتطا -

شوط تدع زض ٔٛاضز ٌيط٘س، ٕی٘پيچص لطاض تحت  تطاي ٘ػة وٝ ضسٜتؼثيٝ ٞائٟاض ايتط ٞااظ ِثٝ ٛاغُحسالُ ف 9-18-7-2

تطاي وٝ  ضسٜتؼثيٝي ٞأٟاض يتاضس. تطا 9-4-9ٔغاتك تٙس  ٍّطزئالُ ٞاي حستط پٛضص ثتٙیٔ سيتا  ،4-7-18-9 تٙس زض ضسٜ

 ذٛاٞس تٛز.  6db ٞا اظ ِثٝ فٛاغُحسالُ ، ٌيط٘ستحت پيچص لطاض ٔی٘ػة 

تط  یس ٔثتٙيتا، 4-7-18-9 تٙس زض شوط ضسٜتدع زض ٔٛاضز  ، یٙواضتٞاي ٟٔاضتطاي  ٞااظ ِثٝ ٛاغُحسالُ ف 9-18-7-3

تٛزٜ ٚ ، ٞطوساْ تعضٌتط٘سٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی،  ٞايآظٔايص تط اساسيا  ٚ 9-4-9 تٙس ٞاي حسالُ ٔيٍّطزٞا ٔغاتكپٛضص

۱۷۶

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



  تتٗ تٝ ٟٔاض  -9-18

 

 
 

تٝ تايس  ٞااظ ِثٝ فٛاغُحسالُ  غٛضت ػسْ ا٘داْ آظٔايص،وٕتط تاضس. زض سٍٙسا٘ٝ  لغطتطاتط حساوثط  س اظ زٚي٘ثازض ٞط حاَ 

 زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛزط يظ غٛضت

 6da ،چسثی ٞائٟاض يتطا -

 6da ،ظيطچاوی ٞائٟاض يتطا -

 8da ،پيچص٘ػة تا اػٕاَ  ،ٞاي ا٘ثساعیٟٔاض يتطا -

 10da ،٘ػة تا اػٕاَ خاتدايی ،ٞاي ا٘ثساعیٟٔاض يتطا -

اظ  فٛاغُ، اٌط ٌيط٘ستحت پيچص لطاض ٕ٘یٚ  طسٜ٘ ضسٌی ايداز٘يٓ زٚ يطٚي٘ آٟ٘ا ٘ػة  زض وٝ يیٟٔاضٞا زض 9-18-7-4

تا  1-7-18-9 يزض تٙسٞأيتٛاٖ تاضس،  3-7-18-9تا  1-7-18-9 تٙسٞاي طيوٕتط اظ ٔماز يىسيٍطيا فٛاغُ ٟٔاضٞا اظ  ٞاِثٝ

ط يتٝ ٔماز تط ٟٔاض یاػٕاِ یٔحاسثات يطٚٞاي٘آ٘ىٝ  طٚط تططاستفازٜ ٕ٘ٛز، ٔ d'aوٛچىتط  فطضی لغطاظ  da يتدا 9-18-7-3

 ٔحسٚز ضٛز.  d'a وٛچىتطلغط ٔحاسثٝ ضسٜ تأماٚٔتی 

، ٚ ضرأت ػضٛ haس اظ زٚ سْٛ ضرأت ػضٛ، ي٘ثا ،ظيطچاویی ا٘ثساعی يا ٙواضت ٞائٟاض يتطا hefٔمساض  9-18-7-5

 .تيطتط تاضسٕتط يّئ 100 ئٟٙا

ٔٛضز استٙاز ٞاي وططی ٍٔط آ٘ىٝ تط اساس آظٔايص ،تاضس وٕتط طيط ظيس اظ ٔمازي٘ثا cacاظ ِثٝ  یفاغّٝ تحطا٘ 9-18-7-6

 ٔداظ تاضسفاغّٝ تحطا٘ی وٕتطي ظ ستفازٜ اأطخغ ضسٕی 

 2hef ،ٞاي چسثیٟٔاض يتطا -

 2.5hef ،ظيطچاوی ٞائٟاضتطاي  -

 hef 4 ،چصيپ٘ػة ضسٜ تا اػٕاَ  ،ا٘ثساعیٞاي ٟٔاضتطاي  -

 hef 4 ٘ػة تا اػٕاَ خاتدايی، ،ا٘ثساعی ٞائٟاضتطاي  -

 . است استفازٜ ضسٜ یعطاحوٝ زض تاضٙس  ِثٝ ٝ اظفاغّحسالُ  وٙٙسٜٔطرعتايس  ٔساضن ساذت  9-18-7-7

 الشاهات لزسُ ای  9-18-8

 اتیکل 9-18-8-1

 ٘سثی ٔتٛسظ، ظياز ٚ ذيّی ظياز، تايس ضٛاتظذيعي ِطظٜٞاي ٚالغ زض ٔٙاعك تا ذغط يٝ ٟٔاضٞا زض ساظٜوّ 9-18-8-1-1

 ضا تأيٗ ٕ٘ايٙس. 8-18-9 تٙس اضافی

ٞاي ٔٛضز استٙاز ٔطخغ ضسٕی تطاساس آظٔايصاي تايس تاضٌصاضي ِطظٜ زض یٟٙٔاضٞاي واضتلاتّيت استفازٜ  9-18-8-1-2

ٔماٚٔت فٛالز  ٚ ی،ظيطچاوا٘ثساعی ٚ تطاي ٟٔاضٞاي  Vsaٚ ٔماٚٔت فٛالز زض تطش  Npتاضس. ٔماٚٔت تيطٖٚ وطيسٌی  ائيس ضسٜت

ٔٛضز استٙاز ٔطخغ  ايِطظٜ ٞايآظٔايص تط اساس تايستطاي ٟٔاضٞاي چسثی،  τunch  ٚτchپيٛستٍی  ٞايٚ تٙص Vsaزض تطش 

 . سٌ٘طزتؼييٗ ضسٕی 
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ٕ٘ٛزٖ اثطات  تا ٔٙظٛضتايس  ،ٌيط٘سٔیلطاض  ٞٓ ظٔاٖ تحت تاضٞاي وططی ٚ تطضی وٝ  یيا ٌطٚٞ تىی ٞائٟاض 9-18-8-1-3

-18-9يا  3-2-8-18-9 تٙس تط اساسٔماٚٔت وططی عطاحی  وٝ زض آٖ عطاحی ضٛ٘س 6-18-9 ا٘سضوٙص ٘يطٚٞا ٔغاتك تٙس

 ضٛز.تؼييٗ ٔی 8-2-4

 یکطط یتارّا یتزا الشاهات 9-18-8-2

 زضغس وُ تاض وططی 20، وٕتط يا ٔساٚي یيا ٌطٚٞ تىیٟاض ٔزض ٔٛاضزي وٝ ِٔٛفٝ وططی تاض ظِعِٝ ضٚي  9-18-8-2-1

ٚ تا ٔٙظٛض ٕ٘ٛزٖ  7-9تطويثات تاض فػُ تط اساس ضا ٔيتٛاٖ آٟ٘ا عطاحی  ٞايتاضس، ٘يطٚ تاضتطوية ٕٞاٖ زض  ٟٔاضضٚي 

  عطاحی ٕ٘ٛز. 4-18تٙس تطاساس وططی ٟٔاض  ٔماٚٔت

 ٟٔاضضٚي  زضغس وُ تاض وططی 20، تيطتط اظ یيا ٌطٚٞ تىیزض ٔٛاضزي وٝ ِٔٛفٝ وططی تاض ظِعِٝ ضٚي ٟٔاض  9-18-8-2-2

  ظيط تاضسٞا تايس تط اساس يىی اظ تٙسٞاي )اِف( تا )ت( آٖٚ ّٔحمات  ٞاتاضس، عطاحی ٟٔاض تاضتطوية ٕٞاٖ زض 

اظ ٔماٚٔت فٛالز ٟٔاض تاضس.  تطتايس تيط (تتٌٗسيرتٍی  حاالتٔماٚٔت )ٚاتستٝ تٝ تتٗ ، ٔماٚٔت ٞاي تىیٟٔاض زض -اِف

تايس  ،وٙس تٝ ٔماٚٔت فٛالز آٖ ٟٔاضوٝ تيطتطيٗ تٙص ضا تحُٕ ٔی ٚاضزٜ تٝ ٟٔاضي٘سثت تاض وططی  یٌطٟٚٞٔاضٞاي  زض

ٞط تاضس.  ٞاآٖ ٟٔاضزض تتٗ  ٚاتستٝ تٝٔماٚٔت ٔساٚي يا تيطتط اظ ٘سثت تاض ٚاضزٜ تٝ وّيٝ ٟٔاضٞاي وططی آٖ ٌطٜٚ تٝ 

  تأيٗ ضٛ٘سيه اظ ٔٛاضز ظيط ٘يع تايس 

 ٌطفتٝ ضٛز. زض ٘ظط آٖ تطاتط ٔماٚٔت اسٕی  2/1تايس ٟٔاض ٔماٚٔت فٛالز  -

ٔرطٚعی  ٌسيرتٍی تّمی ضسٜ ٚ تطاي ٔحاسثٝ آٖ تايس اثطات ٔماٚٔت اسٕیٚاتستٝ تٝ تتٗ تايس ٔماٚٔت  -

. ٔٙظٛض ضٛ٘س ،ٞط وساْ وٝ حاوٓ تاضس ،ٚ ٔماٚٔت پيٛستٍی تتٗ خا٘ثیظزٌی تيطٖٚتيطٖٚ وطيسٌی،  ،تتٗ

، ٘سثت تاض تٝ ٔماٚٔت تايس تطاي ٟٔاض تا یٌطٟٚٞٔاضٞاي زض ٔحاسثٝ ٔماٚٔت تيطٖٚ وطيسٌی تطاي 

 ٚاتستٝ تٝ تتٗ ٔدٕٛػٝ ٟٔاض زض عطاحی تايس تط اساس ٔماٚٔت وططی ٔحاسثٝ ضٛز. تٙصتيطتطيٗ 

 ذٛضزٌی تتٗ تؼييٗ ضٛز، ٍٔط آٖتا فطؼ تطن 4-18ٌسيرتٍی حاالت  ٚ 3-18ضطاية واٞص ٔماٚٔت 

-ٌسيرتٍی ضا ٔی حاالتوٝ تتٛاٖ ٘طاٖ زاز وٝ تتٗ تطن ٘رٛضزٜ است وٝ زض ايٗ غٛضت ٔماٚٔت ٔتٙاظط 

  تٛاٖ تا فطؼ تطن ٘رٛضزٖ تتٗ ٔحاسثٝ ٕ٘ٛز.

پصيط تا عَٛ ٘يطٚي وططی تايس تٛسظ ٟٔاض فٛالزي ضىُ، ا٘تماَ ٞازض ٟٔاض ضفتاض ضىُ پصيطتطاي تأيٗ  -

تحّيُ ٟٔاض عَٛ تا ، ٍٔط آ٘ىٝ ضٛز تأيٗ 7-18ٔغاتك ضىُ تطاتط لغط ٟٔاض  8حسالُ تطاتط تا  آٔسٌیوص

 .زيٍطي الظْ تاضس

س، تايس تٕٟيسات الظْ تطاي خٌّٛيطي اظ ٘تحت تاضٞاي ضفت ٚ تطٌطتی لطاض ٔيٍيط ٞأٛاضزي وٝ ٟٔاض زض -

 استفازٜ ٕ٘ٛز. غالفاظ  ٔی تٛاٖا٘داْ ضٛز. تسيٗ ٔٙظٛض ٞا وٕا٘ص آٖ

اي تٛزٜ ٚ ٟٔاض زض تٕاْ عَٛ ذٛز ضظٜٚ ٘طسٜ است، تطاي اعٕيٙاٖ اظ زض ٔٛاضزي وٝ اتػاَ اظ ٘ٛع ضظٜٚ -

ٔماٚٔت وططی  زض ٔحُ ضظٜٚ، ٘سثت ٌسيرتٍیتسّيٓ ٟٔاض زض ٘احيٝ ضظٜٚ ٘طسٜ ٚ خٌّٛيطي اظ ٚلٛع 

 تاضس. 3/1تط اظ ٘ثايس وٕ      تٝ ٔماٚٔت تسّيٓ فٛالز ٟٔاض        ٟٔاض فٛالز 
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پصيط وططی، تا زض ٘ظط ٌطفتٗ يه ٔىا٘يعْ ضىُ ٟٚٔاض تىی يا ٌطٚٞی تايس تطاي حساوثط وطص لاتُ ا٘تماَ تٝ ٟٔاض  -ب

 ضٛ٘سٌی وط٘طیماٚٔت ٔػاِح ٚ سرتاثطات اضافٝ ٔوٝ زض آٖ ذٕطی، تطضی يا اتىايی ٚ يا تطوية آٟ٘ا زض لغؼٝ اِحالی 

 ضٛز.ٔحاسثٝ ٔی 3-2-8-18تٙس ضٛاتظ اظ تا استفازٜ . ٔماٚٔت وططی ٟٔاضٞا زض عطاحی عطاحی ضٛ٘س ٔٙظٛض ضسٜ،

-ٟٔاضٞاي تىی يا ٌطٚٞی تايس تطاي حساوثط ٘يطٚي وططی لاتُ ا٘تماَ تٝ ٟٔاض اظ عطيك يه لغؼٝ اِحالی تا ضفتاض غيط -ج

 ضٛز.ٔحاسثٝ ٔی 3-2-8-18س تٙتا استفازٜ اظ ضٛاتظ ماٚٔت وططی ٟٔاضٞا زض عطاحی ضٛ٘س. ٔ عطاحی ،تسّيٓ ضٛ٘سٜ

 ٞا تاض ظِعِٝتاضٞاي ضأُ ظِعِٝ وٝ زض آٖ ٟٔاض ٞاي تىی يا ٌطٚٞی تايس تطاي حساوثط تاض وططی حاغُ اظ تطوية -ت

-8-18س ماٚٔت وططی ٟٔاضٞا زض عطاحی اظ تٙضٛ٘س. ٔ عطاحیتطسيس ضسٜ است،    تا ضطية اضافٝ ٔماٚٔت تطسيس يافتٝ

 ضٛز.ٔحاسثٝ ٔی 2-3

  

 تا هْار ًصة( الف)                                                           غالف تا هْار ًصة( ب)                        

 يیضاّ

 .آهذگیتؼزیف طَل کص – 7-18-9ضکل 

)ب( تا  2-2-8-18-9تٙس  تط اساسٚ وٙٙس ٔماٚٔت وططی زض عطاحی ٟٔاضٞائی وٝ ٘يطٚٞاي ظِعِٝ ضا تحُٕ ٔی 9-18-8-2-3

اي ضا زض واٞص ٔماٚٔت وططی ٔٙظٛض )وٝ اثط تاضٌصاضي ِطظٜف( تا )ث( اِتايس تا ٔٙظٛض ٕ٘ٛزٖ تٙسٞاي )ضٛ٘س، )ت( عطاحی ٔی

وٝ تتٛاٖ ٘طاٖ زاز وٝ  ، ٍٔط آٖس٘تتٗ ٔحاسثٝ ضٛذٛضزٌی تطنٚ فطؼ  1-1818-9ٌسيرتٍی خسَٚ حاالت ٚ وٙٙس( ٔی

ٔحاسثٝ تتٗ تٛاٖ تا فطؼ تطن ٘رٛضزٖ ٌسيرتٍی ضا ٔیحاالت وٝ زض ايٗ غٛضت ٔماٚٔت ٔتٙاظط  تتٗ تطن ٘رٛضزٜ است

 .ٕ٘ٛز

       ،وٝ تحت تيطتطيٗ تٙص ٚالغ ضسٜ است يتطاي يه ٟٔاض تىی يا يه ٟٔاض اظ ٌطٜٚ ٟٔاض -الف

            يا           ،وٝ تحت تيطتطيٗ تٙص لطاض ٔيٍيطز ض تىی ٚيا يه ٟٔاض اظ ٌطٜٚ ٟٔاضيتطاي يه ٟٔا -ب

 تاضس.ٕ٘ی      ٚ       ضسٜ تاضٙس ٘ياظي تٝ ٔحاسثٝ تأيٗ  6-2-4-18-9 زض غٛضتی وٝ آضٔاتٛضٞاي ٟٔاض ٔغاتك تٙس
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          ،وٝ تحت تيطتطيٗ تٙص لطاض ٔيٍيطز اظ ٌطٜٚ ٟٔاضي تطاي يه ٟٔاض تىی ٚ يا يه ٟٔاض -ج

          يا                -ت

         يا                -ث

 ضٛز.تؼييٗ ٔی 3-18-9ضطية واٞص ٔماٚٔت زض ظيط تٙسٞاي فٛق تطاساس ضٛاتظ 

وٝ آضٔاتٛضٞاي  ٚيا زض ٔٛاضزيا٘داْ ضٛز )اِف(  2-2-8-18-9 تط اساسا٘داْ عطاحی ٟٔاض وٝ ٔٛاضزي زض  9-18-8-2-4

اي زض ٘ظط ٌطفتٗ اثط تاضٌصاضي ِطظٜ تطاي  ٘ياظي تٝ واٞص ٔماٚٔت وططی ،سٙتاضتأيٗ ضسٜ  6-2-4-18-9ٟٔاض ٔغاتك تٙس 

 وافی ذٛاٞس تٛز. 3-18-9ٚ اػٕاَ ضطاية واٞص ٔماٚٔت  تاضسٕ٘ی

 تزضی ّایالشاهات تزای تار 9-18-8-3

 زضغس وُ تاض تطضی 20، وٕتط يا ٔساٚي یيا ٌطٚٞٞاي تىی ٟٔاضٚاضزٜ تط زض ٔٛاضزي وٝ ِٔٛفٝ تطضی تاض ظِعِٝ  9-18-8-3-1

 . ٌطززتؼييٗ ٔی 5-18تٙس ٔماٚٔت تطضی ٟٔاضٞا تطاساس تاضس، تاض تطوية ٕٞاٖ زض  ٚاضز تٝ آٖ

ٚاضز تٝ  زضغس وُ تاض تطضی 20، تيطتط اظ یيا ٌطٚٞ ٞاي تىیٟٔاض تطٚاضزٜ زض ٔٛاضزي وٝ ِٔٛفٝ تطضی تاض ظِعِٝ  9-18-8-3-2

ٞا آٖٚ ّٔحمات ٞا عطاحی ٟٔاضٌطزز ٚ تؼييٗ ٔی 5-18-9ٔماٚٔت تطضی ٟٔاضٞا تط اساس تٙس تاضس، تاض تطوية  ٕٞاٖزض آٖ

  ا٘داْ ضٛزيىی اظ تٙسٞاي )اِف( تا )ج( زض ظيط تطاساس تايس 

پصيط يه ٔىا٘يعْ تسّيٓ ضىُ تط اساس ٞاتايس تطاي حساوثط تطش لاتُ ا٘تماَ تٝ آٖ یيا ٌطٚٞتىی  ٞائٟاض -الف

ضٛ٘سٌی تا زض ٘ظط ٌطفتٗ اضافٝ ٔماٚٔت ٔػاِح ٚ سرتٚ ، اِحالی لغؼٝزض  ذٕطی، تطضی، يا اتىايی يا تطويثی اظ آٟ٘ا

 عطاحی ضٛ٘س.  ،ٞاآٖوط٘طی زض 

ضٛ٘سٜ اظ لغؼٝ اِحالی تا ضفتاض غيط تسّيٓ ٞاآٖتايس تطاي حساوثط ٘يطٚي تطضی لاتُ ا٘تماَ تٝ  یيا ٌطٚٞتىی  ٞائٟاض -ب

 س.٘ضٛ عطاحی

تا وٝ تطسيس يافتٝ تاض ظِعِٝ ضأُ تاض  اتی اظتطاي حساوثط تاض تطضی حاغُ اظ تطويث ی تايسيا ٌطٚٞتىی  ٞائٟاض -ج

 س.٘ضٛ عطاحی تطسيس ضسٜ،   اضافٝ ٔماٚٔت ضطية 

ضٛز، ٘ياظي تٝ واٞص ٔماٚٔت تطضی استفازٜ ٔی 8-2-5-18-9زض ٔٛاضزي وٝ اظ آضٔاتٛضٞاي ٟٔاض ٔغاتك تٙس  9-18-8-3-3

 .وافی ذٛاٞس تٛز 3-18-9ٚ اػٕاَ ضطاية واٞص ٔماٚٔت  تاضسٕ٘یاي تطاي زض ٘ظط ٌطفتٗ اثط تاضٌصاضي ِطظٜ

 ًصة ٍ تاسرسی هْارّا  9-18-9

وٙٙسٜ ٘ػة سيتِٛٞاي زستٛضاِؼُٕٚ  اساس ٔساضن ساذتتط  ٚ آٔٛظش زيسٜس تٛسظ افطاز يتا ي واضتٙیٟٔاضٞا 9-18-9-1

تايس وتثی ٚ ٔثتٙی تط  ٘ػاب ٌٛاٞی غالحيت س.ٙوٙٙسٜ تاضسي٘ػة تِٛ ٞايتط زستٛضاِؼُٕ یس ٔثتٙيتأساضن ساذت ضٛ٘س. 
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زض ٞط حاَ ٟٔٙسس عطاح تايس  ٕ٘ايٙسٌی آٖ غازض ضسٜ تاضس.وٙٙسٜ يا تٛسظ ضطوت تِٛيستٛزٜ ٚ  وٙتطَ واضايی ٞايٖٛآظٔ

  غالحيت ٘ػاب ضا تٝ غٛضت وتثی تائيس ٕ٘ايس.

اضافی  اِعأات چسثی. تطاي ٟٔاضٞاي ا٘داْ ضٛز 1-9فػُ ٞاي زستٛضاِؼُٕ تاظضسی ٘ػة ٟٔاضٞا تايس ٔغاتك 9-18-9-2

 .ضػايت ضٛ٘ستايس ٘يع  4-9-18-9تا  3-9-18-9 تٙسٞاي

 س.تاض ٔطخغ ضسٕی ضاٞس ٔغاتك ٞاي٘حٜٛ ا٘داْ تاضٌصاضي ٕ٘ٛ٘ٝ ضأُتايس  ٔساضن ساذت چسثی ٞائٟاض زض 9-18-9-3

-9 تٙس زض عطاحی ٔغاتك ضفتٝتٕأی پاضأتطٞاي ٔطتثظ تا تٙص پيٛستٍی تىاض  ٔطرع وٙٙسٜتايس ٕٞچٙيٗ ٔساضن ساذت 

ٚ ستفازٜ( زض غٛضت ا٘ٛع تتٗ سثه ) ،ی زض ظٔاٖ ٘ػةتضأُ سٗ حسالُ تتٗ، ٔحسٚزٜ زٔاي تتٗ، ضطايظ ضعٛت ،18-5-5

 س.ٙساظي تاضواضي ٚ آٔازٜط تٝ سٛضاخاِعأات ٔطتٛ

تٝ تايس  ،تاضٙسٔیوططی زائٕی  ٞايتحت تاضوٝ  ،ضٚ تٝ تاالزاض ضيةافمی يا چسثی ٟٔاضٞاي ػّٕيات ٘ػة  9-18-9-4

ضٛز. تاظضس تايس ٌعاضش ٘حٜٛ ا٘داْ واض، ٔػاِح ٔٛضز استفازٜ ٚ ا٘غثاق فطايٙس  شيػالح وٙتطَتٛسظ تاظضس  ازٚاضي غٛضت

 .زٞساضائٝ  ٟٔٙسس عطاحوٙٙسٜ تٟيٝ ٚ تٝ ٘ػة تِٛيسٞاي اِؼُٕضٚ زستٛٔساضن ساذت ٘ػة تا 
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 ترداری تهره السامات  9-99

 گستره 9-99-9

 :است صيش هَاسد ضاهل ٍ داضتِ اختػاظ تشداسی تْشُ تاسّای اثش صيش خوطی اػضای کٌتشل تِ فػل ايي ضَاتظ

 ثقلی ّای تاس اص ًاضی خیض يا هکاى ییشتغ -الف

 یخَسدگ تشک کٌتشل تشای عشفِ يک ّایدال ٍ تیشّا دس خوطی آسهاتَسّای تَصيغ -ب

  یضذگ جوغٍ  یآسهاتَس حشاست -ج

 

 خيس  یا مکان تغيير 9-99-2

 کليات 9-99-2-9

 دس ضذُ ايجاد ّایضکلتغییش يا ٍ ّا هکاىتغییش کِ تاضذ ایاًذاصُ تِ تايذ اػضا سختی خوص، تحت اػضای دس 9-99-2-9-9

 .ًکٌذ ايجاد دّیتْشُ يا ٍ هقاٍهت دس ًاهغلَب آثاس آًْا

-هی ٍاسد ساصُ تِ تاس، ضشائة اػوال تذٍى تشداسی،تْشُ ػادی ضشايظ دس کِ ّستٌذ تاسّايی تشداسی تْشُ تاسّای 9-99-2-9-2

 . ضًَذ

 ًظش دس هیلگشدّا اثش ًیض ٍ تتي خَسدگیتشک آثاس تايذ آًی خیض  ی هحاسثِ جْت اػضا سختی تؼییي دس 9-99-2-9-3

 تؼییي ضَاتظ آصهايطگاّی، ّای سٍش يا تشدقیق تحلیلی ّای سٍش اص استفادُ ػذم غَست دس هٌظَس، ايي تشای. ضًَذ گشفتِ

 .ضَدهی تلقی کافی 2-2-99-9 تٌذ دس ضذُ

 .ضَد هٌظَس تیشّا، دس ّا هاّیچِ ًظیش اػضاء، تغییشهقغغ اص ًاضی اثشات تايذ تغییشهکاى تؼییي دس 9-99-2-9-4

 تاسّای اص ًاضی دساصهذت ّایهکاىتغییش تايذ آًی ٍ هذت کَتاُ ّایتغییشهکاى تش ػالٍُ هکاىتغییش هحاسثِ دس 9-99-2-9-5

 .گشدد هٌظَس ًیض ،(هاًذگاس یصًذُ تاسّای یػالٍُ تِ هشدُ تاسّای) دائوی

 

طرفه یک هایدال و تيرها در درازمدت و آنی هایمکان تغيير محاسثه 9-99-2-2

 سفتاس اساس تش کِ سٍاتغی ٍ ّاساصُ تحلیل هؼوَل ّای سٍش اص استفادُ تا تَاىهی سا اػضاء آًی تغییشهکاى 9-99-2-2-9

 ايٌشسی هواى ٍ 6-3-9 تٌذ ضَاتظ اساس تش تايذ ،Ec هقذاس سٍاتظ، ٍ ّا سٍش ايي دس. کشد هحاسثِ اًذ،ضذُ تٌظین هػالح خغی

 .گشدًذ تؼییي 9-99-9 ساتغِ عثق ػضَ  هؤثش

 صيش ضشح تِ ّا آى خَسدگیتشک هیضاى ٍ هقغغ هطخػات اص استفادُ تا ،   ،اػضا هؤثش ايٌشسی هواى 9-99-2-2-2

 :ضَد استفادُ تشیجاهغ تحلیل يک اص کِ آى هگش ؛ضَدهی هحاسثِ

 ٍسظ دس ةیتشت تِ هقغغ، هطخػات اص استفادُ تا یا عشُ یاػضا دس ٍ سادُ یّا گاُِ یتک تا یاػضا دس – الف

 (:9-99-9) ساتغِ اص گاُ ِیتک تش دس ٍ دّاًِ
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 (9-99-9)                                                      (
   

  
)
 

 

                                  

 تتي، یختگیگس هذٍل ، fr ٍ( 2-99-9) ساتغِ عثق هقغغ، یخَسدگ تشک یخوط لٌگش ،Mcr ساتغِ ييا دس

 :تاضذهی 9-3-9 ساتغِ عثق

(9-99-2 )                                                                        
    

  
       

    

     

 .ضَد گشفتِ ًظش دس Ig اص تیطتش ًثايذ حالت ّیچ دس Ie هقذاس

تکیِ تش دس ٍ دّاًِ ٍسظ دس ػضَ هؤثش یّاايٌشسی هواى داس ٍصى هتَسظ هقذاس تا تشاتش يکسشُ یاػضا دس - ب

 ( 3-99-9) ساتغِ اص استفادُ تا ٍ ّاگاُ

   
 

 
                                                          (9-99-3)  

 دس دّاًِ،هَثش سا تشاتش تا هقذاس آى دس ٍسظ  یٌشسيهواى ا تَاىیه ،یهٌطَس کٌَاختي هقغغ تا یاػضا دس -ج

-دال ،تٌذ ييا. گشفت ًظش دس ،یا عشُ یاػضا دس ،گاُ ِیتک یسٍ تش ٍ کسشُ،ي اي سادُ یّاگاُ ِیتک تا یاػضا

 .ضَدیه ضاهل ضیً سا کغشفِي یّا

 سا صهاى عَل دس یخوط یدس اػضا تتي یضذگ جوغٍ  )خضش( یٍاسفتگاص  یًاض اضافی هکاى شییتغ 9-99-2-2-3

 ضشب حاغل اص تَاىهی تش،دقیق تحلیلی یّا سٍش اص استفادُ ػذم غَست دس ضَد،هی ًاهیذُ دساصهذت شهکاىییتغ کِ

 :آٍسد دست تِ ضَد، یه يییتؼ ،(4-99-9)ی ساتغِ اص کِ ،λΔ ضشية دس یدائو یتاسّا اص ًاضی آًی هکاىشییتغ

 (9-99-4 )                                                            








 501
 

 هقغغ دس ٍ کسشُ،ي يا سادُ ّایگاُتکیِ تا یاػضا دس دّاًِ، ٍسظ هقغغ دس یفطاس فَالد ًسثت ´ ساتغِ ايي دس

 9-99-9 جذٍل شيهقاد تا تشاتش ذيتا ، ،یدائو یتاسّا صهاى تِ ٍاتستِ ةيضش هقذاس. است ،یا عشُ یاػضا دس گاُ،تکیِ

 :ضَد گشفتِ ًظش دس

 یدائو یتاسّا صهاى تِ ٍاتستِ ةيضش  9-99-9 جذٍل

  ةیضر زمان

 0.9 هاُ 3 

 2.9 هاُ 6 

 4.9 هاُ 92 

 0.2 تیطتش  ٍ هاُ 60 

  

 

 طرفه دو یهادال در رمکانييتغ محاسثه 9-99-2-3
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 ٍ غفحات لیتحل یهؼوَل یّاسٍش اص استفادُ تا تَاىیه سا یآً شهکاىییتغ دٍعشفِ یّادس دال 9-99-2-3-9

-3-9تش اساس تٌذ  ذيتا  سٍاتظ ّاسٍش ييا دس. کشد هحاسثِ اًذ، ضذُ نیتٌظ هػالح یخغ سفتاس اساس تش کِ یسٍاتغ

 هحاسثِ دس یگشيد یّاسٍش. ضًَذ گشفتِ ًظش دس 9-99-9-9 ساتغِعثق  ذيهَثش دال تا یٌشسيا هواىٍ  6-9

 .تاضذ ضذُ ذيیتا یکاف یّاصيآصها اًجام تا حاغل جيًتا آًکِ تش هطشٍط تشد تکاس تَاىیه سا شهکاىییتغ

 هحاسثِ 3-2-2-99-9تش اساس ضاتغِ تٌذ  ذيدساص هذت تا شهکاىییدٍعشفِ اضافِ تغ یّادس دال 9-99-2-3-2

 .ضَد

 

  ها دال و تيرها در مکان رييتغ محدودیت 9-99-2-4

 تجاٍص 2-99-9 جذٍل دس ضذُ هطخع هقاديش اص ًثايذ ّا دال ٍ تیشّا دس ضذُ ايجاد یّاهکاى شییتغ 9-99-2-4-9

 .کٌٌذ

 ّا دال ٍ تیشّا دس هکاى شییتغ هحذٍديت 2-99-9 جذٍل

 مالحظات رمکانييحدتغ موردنظر مکان رييتغ ػضو انواع

 يا ًیستٌذ هتػل ایغیشساصُ اػضای تِ کِ تخت ّایتام -9

 ييا دس یثیآس اديص هکاى شییتغ لزا کٌٌذ ًوی ًگْذاسی سا ّا آى

 .کٌذ یًو جاديا اػضا

 

 اص ًاضی آًی هکاى شییتغ

 صًذُ تاسّای

 
l

180
 

 

- 

 

l ّاکف هَسد دس تاال هاًٌذ -2
360

 

 يا ّستٌذ هتػل ایغیشساصُ یاػضا تِ کِ ّايیکف يا ّاتام -3

 آسیثی است هوکي صياد هکاىشییتغ ٍ کٌٌذهی ًگْذاسی سا ّا آى

 .کٌذ ايجاد اػضا ايي دس

 

 کِ هکاى شییتغ اص قسوت آى

غیشساصُ یاػضا اتػال اص تؼذ

 هٌظَس. ضَدهی ايجاد ای

 هکاىشییتغ اضافِ هجوَع

 یتاسّا اص ًاضی دساصهذت

 آًی هکاىشییتغ ٍ یدائو

 .است صًذُ تاسّای اص ًاضی

 
l

480
 

 

 9  تثػشُ

 يا ّستٌذ هتػل ایغیشساصُ یاػضا تِ کِ ّايیکف يا ّاتام -4

 ايي دس آسیثی صياد هکاى شییتغ ٍلی کٌٌذهی ًگْذاسی سا ّا آى

 .کٌذًوی ايجاد اػضا

 
l

240
 

 

 3 ٍ 2  تثػشُ

 هشتَط حذ کشد، جلَگیشی ایغیشساصُ یاػضا تِ آسیة ايجاد اص ٍيژُ تذاتیشی اتخار تا تتَاى کِ یدسغَست -9 تثصره

 .داد صيافضا تَاىهی سا هحذٍديت ييا تِ

 . کٌذ تجاٍص ایغیشساصُ قغؼات سٍاداسی حذ اص ًثايذ ضذُ يییتؼ حذ -2 تثصره

 جاديا یا شساصُیغ یاػضا تِ اتػال اص قثل کِ شهکاىییتغ اص قسوت آى ضاهل هذت دساص هکاىشییتغ اضافِ -3 تثصره

 .تاضذیه اػضاء، ييا اتػال اص تؼذ ٍ قثل ٌذٍ،يا تفاضل ًظش هَسد شهکاىییتغ اضافِ. ضَدیًو است، ضذُ
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 اص 4 ٍ 2 یّاضواسُ ّایهحذٍديت سػايت تجاسی ٍ اداسی هسکًَی، هتؼاسف ّایساختواى دس 9-99-2-4-2

 .ضَدهی تلقی کافی 2-99-9 جذٍل

 

 خوردگی ترک 9-99-3

 کطص تحت ًاحیِ دس آًْا گستشدگی هیضاى ٍ ّاتشک ػشؼ کٌتشل تشای يکغشفِ ّایٍ دال یشّادس ت 9-99-3-9

 .ًکٌذ تجاٍص اًذ ضذُ تؼییي صيش دس کِ حذٍدی اص ،s ،آجذاس خوطی هیلگشدّای فاغلِ است کافی تتي

(9-99-5 )                                             s=   (
   

  
)        

(9-99-6 )                                                           s=   (
   

  
) 

 :سٍاتظ ايي دس

fs پاسکال هگا تشداسی،تْشُ یاثش تاسّا يشص یتٌص دس آسهاتَسکطط یضاى: ه 

cc  : هتش هیلی حسة تش ػضَ کططی ٍجِ اص آجذاس کططی هیلگشدّای سغح یفاغلِ تشييکن. 

 دس ّاکشًص ساصگاسی سٍاتظ هثٌای تش دقیق هحاسثِ تجای آسهاتَسّا، دس fs یدس هحاسثِ تٌص کطط 9-99-3-2

آًشا تشاتش تا  تَاىهی هقغغ، استفاع
 

 
fy آٍسد تحساب. 

 ٍجِ دٍستشيي ػشؼدس هقغغ هَجَد است،  یتؼٌَاى آسهاتَس کطط یلگشده يککِ تٌْا  یدس هَاسد 9-99-3-3

 .تاضذ تشتیص ضَد،هی تؼییي( 9-3-99-9) تٌذ اص کِ s اص ًثايذ کططی

عثق  ،یکطط هیلگشدّای اص قسوتی داسد، قشاس کطص دس ضکلTتا هقغغ  یشت ّایکِ تال یدس هَاسد 9-99-3-4

کِ  یضًَذ ٍ دس غَست يغتَص ّاتال دس ،Ln/10اص  یطتشٍ ًِ ت یشتاًذاصُ ػشؼ هَثش ت یدس عَل يذ، تا 3-3-6-9ضاتغِ 

اص  یلگشدّاه ييا ضَد. فاغلِ  تیٌیپیص اضافی آسهاتَس آى اضافی عَل دس تايذ تاضذ، تیطتش Ln/10اص  یشػشؼ هَثش ت

 .ضًَذیه 9-3-99-9تٌذهطوَل ضَاتظ  يکذيگش

 .ضًَذهی 3-99 تٌذ ضَاتظ هطوَل ، 3-9-6-99-9 تٌذهَضَع  یشّا،گًَِ ت یفَاغل آسهاتَسّا 9-99-3-5

 کِ آًْائی هاًٌذ ٍيژُ ّایساصُ تشای. ضًَذهی ضاهل سا ػادی ّایدال ٍ تیشّا تٌْا 3-99-9تٌذ  ضَاتظ 9-99-3-6

-آب تايذ کِ ّائیساصُ  ًیضهْاجن سا جَاتگَ تاضٌذ ٍ  یغیهح يظضشا يذتا ياٍ  گیشًذهی قشاس تکشاسی تاسّای اثش صيش

 اص هیلگشدّا فاغلِ ًثايذ شحالّ تِ ّاساصُ ييهَسد تَجِ قشاس دادُ ضَد. دس ا يذتا يگشید ٍيژُ ضَاتظ ضًَذ، تٌذی

 .ضَد تیطتش ضذُ آٍسدُ ايٌجا دس آًچِ اص يکذيگش
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 شدگی جمغ و حرارتی آرماتور 9-99-4

 یدس جْت ػوَد تش آسهاتَسّا يذتا یٍ جوغ ضذگ یحشاست یّا هقاتلِ تا تٌص یتشا يکغشفِ ّایدس دال 9-99-4-9

دس ًظش  6-4-99-9 تا 3-4-99-9 یهغاتق ضَاتظ تٌذّا ،"آسهاتَسحشاستی"هَسَم تِ  یاضاف یآسهاتَسّا یخوط

 گشفتِ ضَد.

 

 يا دها تغییشات اص ًاضی ّای حشکت هاًغ خوطی آسهاتَسّای تش ػوَد جْت دس دال کِ هَاسدی دس 9-99-4-2

-پیص الصم اضافی آسهاتَس ٍ گشفتِ قشاس تشسسی هَسد 4-6-9-9 تٌذاثشات آًْا عثق ضاتغِ  يذتا ضَدهی ضذگیجوغ

 .ضَد تیٌی

 صيش هقاديش اص کوتش ًثايذ ،   تتي، ًاخالع هقغغ سغح تِ آجذاس حشاستی آسهاتَس هقغغ سغح ًسثت -9-99-4-3

 :ضَد گشفتِ ًظش دس

 fy 420 MPa                                                             2تا  یآسهاتَسّا تشای -الف

 = fy 420 MPa                                   0.0014≤     tتا  یآسهاتَسّا تشای -ب
          

  
ᵖ 

 صيش سغَح تِ ًضديک اليِ دٍ دس تايذ هیلیوتش 200 اص یطتشتا ضخاهت ت ّایلدس دا یحشاست یآسهاتَسّا 9-99-4-4

 .داد قشاس اليِ يک دس سا آًْا تَاىهی کوتش ضخاهت تا ّایدال دس. ضًَذ دادُ قشاس دال سٍی ٍ

 300 يااص پٌج تشاتش ضخاهت دال ٍ  یطتشت يذًثا يکذيگشاص  یٍ جوغ ضذگ یحشاست یفاغلِ آسهاتَسّا 9-99-4-5

 دس ًظش گشفتِ ضًَذ. یلیوتشه

 کِ تاضٌذ قادس تايذ حشاست ٍ افت اص ًاضی ّایتٌص هقاتل دس هقاٍهت تشای استفادُ هَسد آسهاتَسّای 9-99-4-6

  .دٌّذ تَسؼِ کطص دس سا    تسلین تٌص جا ّوِ دس
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 سلشلِ تزاتز در طزاحي تزاي ٍيژُ ضَاتط  -9-02

 
  

   گستزُ 9-02-1 

صیش  تاسٞای ٘اؿی اص صِضِٝ اختلاف داسد ٚ ؿأُ ٔٛاسدسٔٝ تغت احش آعشاعی ػاصٜ ٞای تتٗ  ٝایٗ فلُ ت  9-02-1-1

 :اػت

دیافشآٌ ػیؼتٓ ٞای ػاصٜ ای وٝ تٝ فٙٛاٖ تخـی اص ػیؼتٓ ٞای ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ تىاس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ ؿأُ: -الف 

 ٚ ؿاِٛدٜ ٞا ػاصٜ ایٞا، لاتٟای خٕـی، دیٛاسٞای 

ػایش  ِیىٗ ضشٚسی اػت ؿٛ٘ذ افضایی وٝ تٝ فٙٛاٖ رضیی اص ػیؼتٓ ٞای ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ عشاعی ٕ٘ی  -ب 

 تغییش ٔىاٖ ٞای ایزاد ؿذٜ دس احش صِضِٝ تغُٕ ٕ٘ایٙذ.احشات ٘اؿی اص تاسٞای ٚاسدٜ تش ػاصٜ سا ٞٓ صٔاٖ تا 

تشخی افضاء  االػتیهغیش پاػخ ؿىُ پزیشتا  تایذ، ٔی ؿٛ٘ذوٝ تش اػاع ضٛاتظ ایٗ فلُ ٔغاػثٝ  ػاصٜ ٞائی  9-02-1-0

  .ٙذوٙ ٔماٚٔتصِضِٝ  دس ٔماتُ عشوت خٛدٔٙتخة 

 کلیات 9-02-0

 سیستن ّاي ساسُ اي 9-02-0-1

افضای ػیؼتٓ ٞای ػاصٜ ای وٝ تشای ٔماتّٝ تا صِضِٝ تىاس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ تایذ فالٜٚ تش ضٛاتظ وّیٝ فلَٛ  9-02-0-1-1

داؿتٝ تاؿذ، ضٛاتظ ایٗ ٔثغج اِضأات ایٗ فلُ سا الٙاؿ ٕ٘ایٙذ. صٙا٘ضٝ تیٗ ضٛاتظ ایٗ فلُ تا ػایش فلَٛ ٔغایشتی ٚرٛد 

 ایٗ فلُ عاوٓ خٛاٞذ تٛد.

یىی اص  اص تایذ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذػاصٜ ای وٝ تٝ فٙٛاٖ تخـی اص ػیؼتٓ تاستش را٘ثی  ػیؼتٓ ٞای 9-02-0-1-0

 1-20-9ؿذٜ دس رذَٚ  ضٛاتظ فٙٛاٖ. دس ایٗ ػیؼتٓ ٞا تایذ ػاختٕاٖ تاؿٙذٔمشسات ّٔی ػیؼتٓ ٞای تٛكیٝ ؿذٜ دس 

 سفایت ؿٛ٘ذ.

ضٛاتظ ٔشتٛط تٝ ػغٛط ؿىُ پزیشی ػیؼتٓ ٞای تتٗ  :1-02-9رذَٚ 

 آسٔٝ

 ػغٛط ؿىُ پزیشی 

 صیاد )ٚیظٜ( ٔتٛػظ وٓ )ٔقِٕٛی( ٘ٛؿ ػیؼتٓ

 6-20-9تٙذ  5-20-9 تٙذ 3-20-9تٙذ  لاتٟای خٕـی

 7-20-9تٙذ  - 4-20-9تٙذ  ایدیٛاسٞای ػاصٜ

 8-20-9تٙذ  8-20-9تٙذ  - ٞا ٚ خشپاٞادیافشآٌ

 9-20-9تٙذ  ٞاؿاِٛدٜ 
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 تـشعی ٔزاص اػت وٝ ذٜ ٟ٘ا ضٛاتظ ایٗ فلُ سفایت ٘ـآسٔٝ وٝ دس آػیؼتٓ ٞای ػاصٜ ای تتٗ  اػتفادٜ اص 9-02-0-1-3

ؽشفیت ػیؼتٓ  اص ٚاسدٜ تاسٞای ٔماتُ دس ٞا آٖ ؽشفیت ِشصٜ ای وٝ ؿٛد دادٜ ٘ـاٖ تغّیّی ٚ آصٔایـٍاٞی ؿٛاٞذ تا

 ؿذٜ تش اػاع ضٛاتظ ایٗ آییٗ ٘أٝ وٕتش ٘یؼت. عشاعی

 ساسُ تحلیل 9-02-0-0

 

ػاصٜ ای ٚ غیش ػاصٜ ای وٝ تش سٚی سفتاس خغی ٚ غیش ی فضاااحشات ا٘ذسوٙؾ وّیٝ  تایذ ػاصٜ تغّیُ دس 9-02-0-0-1

 خغی ػاصٜ دس ٔماتُ صِضِٝ ٔٛحش ٞؼتٙذ ٔٙؾٛس ٌشدد.

 ٘ثاؿٙذ، ٘اؿی اصصِضِٝ  تاسٞای تشاتش دس ٔماْٚ ػیؼتٓ رضء وٝ كٛستی تٝ ،ػاصٜدس كّة ارضای اص اػتفادٜ 9-02-0-0-0

 ٔٙؾٛس ٔغاػثات دس ٚ ؿذٜ تشسػی ؿی اصصِضِٝ ا٘ تاسٞای تشاتش دس ػیؼتٓ پاػخ دس ارضاء ایٗ احش آ٘ىٝ تش ٔـشٚط اػت ٔزاص

 ِشصٜ ای تاسٞای تشاتش دس ٔماْٚ ػیؼتٓ رضء وٝ ایغیشػاصٜ ٚ ای ػاصٜ ارضای اعتٕاِی خشاتی اص ٘اؿی پیأذٞای .ؿٛد

 .ؿٛ٘ذ تشسػی تایذ ٘یض ٘یؼتٙذ

 

 ؿاِٛدٜ تٝ صِضِٝ ٘اؿی اص تاسٞای ا٘تماَ تشای وٝ كٛستی دس داس٘ذ، لشاس پایٝ تشاص صیش دس وٝ ایػاصٜ افضای 9-02-0-0-3

 عشاعی ،ٚالـ دس تاالی تشاص پایٝ صِضِٝ تشاتشدس تا ػیؼتٓ ٔماْٚ  ٕٞاًٞٙٚ  فلُ ایٗ ضٛاتظ تشاػاع تایذ تاؿٙذ ٘یاص ٔٛسد

 .ؿٛ٘ذ

 رضء وٝ ػاختٕاٖ افضای تٕأی ؿٛ٘ذ،ٔی عشاعی صیاد ٔتٛػظ یا پزیشیؿىُ عذ تشای وٝ ٞاییصٜػا دس 9-02-0-0-4

 .ؿٛ٘ذ عشاعی 10-20-9 تٙذ ضٛاتظ اػاع تش تایذ ٘یؼتٙذ صِضِٝ٘اؿی اص  را٘ثی تاس دستشاتش ٔماْٚ ػیؼتٓ

 هْار تِ تتي 9-02-0-3

ذ تایذ صِضِٝ سادس ػاصٜ ٞای تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػظ ٚ صیاد تغُٕ ٔیىٙٙ ٘اؿی اص ٟٔاس ٞایی وٝ ٘یشٚٞای 9-02-0-3-1

 .سا ٘یض سفایت ٕ٘ایٙذ 8-18-9تٙذ  اضافی ضٛاتظ

 ضزاية کاّص هقاٍهت 9-02-0-4

 .دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ  7-9 ُتایذ ٔغاتك فل، ∅ ،ضشایة واٞؾ ٔماٚٔتدس تقییٗ ٔماٚٔت ٔماعـ افضاء،  9-02-0-4-1

   هصالح هطخصات 9-02-0-5

 

 اص وٕتشثایذ٘پزیشی صیاد  ؿىُ تا ٞای صٜػا تشای صِضِٝ تشاتش دس ٔماْٚ فضایا دس اػتفادٜ ٔٛسد تتٗ 9-02-0-5-1

 تاؿذ.  20C سدٜ اص ٘ثایذ وٕتش ٚ وٓ ٔتٛػظ پزیشیؿىُ تا ٞایػاختٕاٖ تشای ٚ 25Cسدٜ 

 

 تاؿذ. 4-9فلُ  ضٛاتظ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ تایذ ٔغاتك فضایسٔاتٛس دس اآ ٔـخلات 9-02-0-5-0

 تزداري تْزُ ضزايط در ساسُ کٌتزل 9-02-0-6
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 ٔغاتك صٜػا را٘ثی ٞایتغییشٔىاٖ ٔماٚٔت ٚ اػت الصْ ،صِضِٝ ػغظ تٟشٜ تشداسی تشایٔٙؾٛس سفایت ضٛاتظ عشاعی  تٝ

 .ؿٛد ٔغذٚد ػاختٕاٖ ّّٔی ٔمشسات ؿـٓ ٔثغج اِضأات

 سُسا پذيزيضكل طَحس 9-02-0-7

 

تٙذٞای  دس وٝ پزیشیؿىُ ػغظ ػٝ اص یىی تشای تایذ صِضِٝ تشاتش دس ٔماْٚػیؼتٓ ٞای ػاصٜ ای   فضایا 9-02-0-7-1

 .ا٘ذؿذٜ اسائٝ 9-20-9تا  3-20-9ٞای تٙذ دس آٟ٘ا عشاعی ٔشتٛط تٝ ضٛاتظ .ؿٛ٘ذ عشاعی ا٘ذ،ؿذٜ تقشیف صیش

  

 اػت ٔٙاػة ٞاییصٜػا تشای ػغظ ایٗ :(ایػاصٜٚ دیٛاس  ٔقِٕٛی آسٔٝ تتٗ خٕـی لاب) وٓ پزیشیؿىُ ػغظ -الف

 .سٚدٕ٘ی صیاد ٞای ؿىُ تغییش آٔذٖ ٚرٛد تٝ ا٘تؾاس آٟ٘ا دس وٝ

 

 ٔٙاػة ٞاییصٜ ػا تشای ػغظ ایٗ :(ایػاصٜ دیٛاس ٚ ٔتٛػظ آسٔٝ تتٗ خٕـی لاب) ٔتٛػظ پزیشیؿىُ ػغظ -ب

 آ٘ضٙاٖ تایذ ٚ ذ٘ؿٛٔی تیهاالػغیش ٘اعیٝ ٚاسد صِضِٝ ٘اؿی اص ٘یشٚٞای تشاتش دس صٜػا افضای تشخی آٟ٘ا دس وٝ اػت

 ؽشفیت وافی تشای لثَٛ تغییش ؿىُ ٞای ٔٛسد ٘یاص سا داسا تاؿٙذ. وٝ ؿٛ٘ذ عشاعی

 

 وٝ اػت ػة ٔٙا ٞاییصٜ ػا تشای ػغظ ایٗ :(ایػاصٜ دیٛاس ٚ ٚیظٜ آسٔٝ تتٗ خٕـی لاب) صیاد پزیشیؿىُ ػغظ -ج

آ٘ضٙاٖ عشاعی ؿٛ٘ذ وٝ ؽشفیت وافی  تایذؿذٜ ٚ  االػتیهتا عذ لاتُ ٔالعؾٝ ای ٚاسد ٘اعیٝ غیش آٟ٘ا افضای فٕذٜ

 تشای رزب ٚ اػتٟالن ا٘شطی ٚ لثَٛ تغییش ؿىُ ٞای صیاد سا داؿتٝ تاؿٙذ.

 

 )هعوَلي( ّاي تا ضكل پذيزي کن قاب 9-02-3

 

ػایش  ضٛاتظ تایذ فالٜٚ تش سفایتٟای تا ؿىُ پزیشی وٓ وٝ تخـی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ ٞؼتٙذ لاتعشاعی دس 

 تىاس تشدٜ ؿٛ٘ذ.٘یض  3-20-9، ضٛاتظ تٙذ ٔثغجفلَٛ ایٗ 

 

 تا ضكل پذيزي کنتیزّا در قاب ّاي  9-02-3-1

 ٚرٝ سٔاتٛسٞایآؿٛد. ػغظ ٔمغـ  تىاس تشدٜسٔاتٛس ػشاػشی آعذالُ دٚ تایذ  تیشٞا تغتا٘ی ٚفٛلا٘ی  ٚرٝدس ٞش یه اص دٚ 

سٔاتٛس ٞای تغتا٘ی دس عَٛ دٞا٘ٝ تیش وٕتش تاؿذ. ایٗ آتیـتشیٗ ٔمذاس ػغظ ٔمغـ  یه صٟاسْاص  ٔمغـ٘ثایذ دس ٞیش پائیٗ 

 .سٔاتٛسٞا تایذ تا فشم ایزاد تٙؾ تؼّیٓ دس تش تىیٝ ٌاٜ ٟٔاس ؿٛ٘ذآ

 

 تا ضكل پذيزي کنستَى ّا در قاب ّاي  9-02-3-0

 

 تاؿذ: صیشٔمذاس  دٚ تشاتش تا وٕتشیٗ عذ الُ تایذ   ∅ٔمذاس  اػت        ٟ٘ا آصاد آدس ػتٟٛ٘ایی وٝ عَٛ  
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دٚ صاد تا ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ ا٘غٙا ء خٕـی آدس ٞشیه اص دٚ ا٘تٟای ٔمیذ عَٛ  اػٕی خٕـی ٔماٚٔتتشؽ ٔتٙاؽش تا   -الف    

ٝ را٘ثی دس ٘ؾش ٌشفت٘یشٚٞای  رٟتتا  ٕٞؼاصتاس ٔغٛسی ضشیة داس  تش اػاعخٕـی ػتٖٛ تایذ  ٔماٚٔت رٟتٝ ػتٖٛ.

 ؿذٜ تٛدٜ ٚ تیؾ تشیٗ ٔماٚٔت خٕـی سا ٘تیزٝ ٔی دٞذ، ٔغاػثٝ ٌشدد.

 

 ؿذٜ تاؿذ. E رایٍضیٗ     صِضِٝ تـذیذ یافتٟٝ٘ا آاص تشویثات تاسٌزاسی وٝ دس  ٔذٜآعذاوخش تشؽ تذػت   -ب    

 

 )هعوَلي( ديَارّاي ساسُ اي تا ضكل پذيزي کن 9-02-4

 

-9اضافٝ تش آ٘ضٝ دس فلُ ، ِضٚٔی تٝ سفایت ضاتغٝ خاف  تا ؿىُ پزیشی وٓ ػاصٜ ایدس عشاعی دیٛاسٞای  9-02-4-1

 ایٗ ٔثغج آٚسدٜ ؿذٜ ٘یؼت. 13

 

 هتَسط پذيزي ضكل تا ّاي قاب  9-02-5

تخـی اص وٝ داَ ٞای دٚ عشفٝ تذٖٚ تیش  ؿأُ ،ٟای تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػظلاتتایذ دس  5-20-9تٙذ  ضٛاتظ 9-02-5-1

 تىاس تشدٜ ؿٛ٘ذ.سا تـىیُ ٔیذٞٙذ ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ 

 هتَسطتا ضكل پذيزي در قاب ّاي  تیزّا  0 -9-02-5

  ٌّذسي ّايهحذٍديت 9-02-5-0-1

 

 :ؿٛ٘ذ سفایت تایذ تٙذ ایٗ )اِف( تا )ج(ٞٙذػی ٞایٔغذٚدیت تیشٞاایٗ  دس 9-02-5-0-1-1

 

 .تاؿذ آصاد دٞا٘ٝ عَٛ صٟاسْ یه اص تیـتش ٘ثایذ ٔمغـ ٔؤحش استفاؿ -فال 

 .تاؿذ ٔتشٔیّی 250 ٚ آٖ استفاؿ صٟاسْ یه اص وٕتش ٘ثایذ ٔمغـ فشم -ب

 ٔمذاس صیش تاؿذ: تیـتش اص دٚ٘ثایذ ٔمغـ فشم -ج

 فضٛ عشف ٞش دس تیش استفاؿ صٟاسْ ػٝ اضافٝ تٝ ،تیش عِٛی ٔغٛس تش فٕٛد كفغٝ دس ، ٌاٞیتىیٝ فضٛ فشم  -

 ٌاٞیتىیٝ

 اختیاس ٌاٞیتىیٝ فضٛ عشف ٞش دس ٌاٞی،تىیٝ فضٛ ٔمغـ دیٍش تقذ صٟاسْ یه اضافٝ تٝ ٌاٞیتىیٝ فضٛ فشم  -

 .ؿٛد

 

 دٚ ٞٙذػی ٔغٛسٞای فاكّٝ یقٙی دٞذ،ٔی تـىیُ لاب آٖ تا وٝ ػتٛ٘ی تٝ ٘ؼثت تیش ٞش ٔغٛسی تشٖٚ 9-02-5-0-1-0

 .تاؿذ ػتٖٛ ٔمغـ فشم صٟاسْ یه اص تیـتش ٘ثایذ یىذیٍش، اص فضٛ

 

  طَلي آرهاتَرّاي 9-02-5-0-0
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سٔاتٛس ػشاػشی اػتفادٜ ؿٛد. ػغظ آتغتا٘ی تیشٞا تایذ اص عذ الُ دٚ  ٚفٛلا٘ی  ٚرٝدس ٞش یه اص دٚ  9-02-5-0-0-1 

سٔاتٛس ٞای تغتا٘ی آتیـتشیٗ ٔمذاس ػغظ ٔمغـ  یه صٟاسْاص  ٔمغـ٘ثایذ دس ٞیش  ٚرٝ تغتا٘ی سٔاتٛسٞای ػشاػشیآٔمغـ 

 دس تش تىیٝ ٌاٜ ٟٔاس ؿٛ٘ذ. وــی تٙؾ تؼّیٓ تأیٗسٔاتٛسٞا تایذ تا فشم آدس عَٛ دٞا٘ٝ تیش وٕتش تاؿذ. ایٗ 

 

 ٕٞاٖ ٔٙفی خٕـی ٔماٚٔت ػْٛ یه اص ٘ثایذ ٔخثت خٕـی ٔماٚٔت ،ٌاٜتىیٝتش ٞش عشف تیش دسدس9-02-5-0-0-0

 عذاوخش پٙزٓ یه اص ٘ثایذ ،تیش عَٛ دس ٔمغقی ٞش دس ٔٙفی یا ٔخثت خٕـی ٔماٚٔت ٕٞضٙیٗ، تاؿذ. وٕتش ٌاٜتىیٝ

 .تاؿذ وٕتش تیش ا٘تٟای دٚ دس دسٔماعـ تش تىیٝ ٌاٜ تیش خٕـی ٔماٚٔت

 

 آرهاتَرّاي عزضي 9-02-5-0-3

 

 تایذتشاتش استفاؿ ٔمغـ ٔیثاؿٙذ،   دٚ ٔقادَ وٝ دس دٚ ا٘تٟای تیش تغشا٘ی ٘اعیٝ ٞایَ عٛ دس تیشٞا دس 9-02-5-0-3-1

 آسٔاتٛس تٝ ٘یاصٚیا پیضؾ  تشؽ تشای عشاعی آ٘ىٝ ٍٔش ؿٛد، تشدٜ واس تٝ  2-3-2-5-20-9 تٙذ ضٛاتظ ٔغاتكدٚسٌیش 

 .وٙذ ایزاب سا تیـتشی

 

 :تاؿٙذ صیش ؿشایظ داسای تایذ یىذیٍش اص آٟ٘ا فٛاكُ ٚ دٚسٌیشٞا 9-02-5-0-3-0

 

 .٘ثاؿذ ٔیّیٕتش 8 اص وٕتش دٚسٌیشٞا لغش - اِف

 ،عِٛی آسٔاتٛس وٛصىتشیٗ لغش تشاتش 8 ، ٔمغـ ٔؤحش استفاؿ صٟاسْ یه :ٔمادیش اص تیـتش یىذیٍش اص دٚسٌیشٞا  فاكّٝ - ب

 .٘ـٛد اختیاس ٔتشٔیّی 300 ٚ دٚسٌیشلغش تشاتش 24

 .٘ثاؿذ ٔتشٔیّی 50 اص تیـتش ٌاٜتىیٝ تش اص دٚسٌیش اِٚیٗ فاكّٝ - ج

 

 ٔمغـ ٔؤحش استفاؿ ٘لف اص تیـتش ٘ثایذ یىذیٍش اص آسٔاتٛسٞای فشضی فاكّٝ ،ٞاتیش عَٛ ػشتاػش دس 9-02-5-0-3-3

 .ؿٛد اختیاس

 

           ضشیة داس دس آٟ٘ا اصفـاسی دس تیشٞایی وٝ ٘یشٚی ٔغٛسی  9-02-5-0-3-4 
تیـتش اػت ٔمذاس    

ٚ دس  2-6-21-9ٔغاػثٝ ٔیٍشدد تایذ ضٛاتظ تٙذ  3-3-2-5-20-9آسٔاتٛسٞای فشضی ٔٛسد ٘یاص وٝ تش اػاع ضٛاتظ تٙذ 

 سا ٘یض سفایت ٕ٘ایٙذ.  3-6-21-9كٛست اػتفادٜ اص دٚسپیش ضٛاتظ تٙذ 

 

 تیزّاي تا ضكل پذيزي هتَسط  تزش در 9-02-5-0-4

 

، ٘ثایذ اص وٛصىتشیٗ دٚ ٔمذاس )اِف( ٚ )ب( صیش وٕتش دس ٘ؾش ٌشفتٝ   ∅دس تیشٞا ٔماٚٔت تشؽ ٔمغـ،  9-02-5-0-4-1

 ؿٛد:

 خٕـی ؽشفیت تا تشؿی ٔتٙاؽش ٘یشٚی ٚ ضشیة داس حمّی تاسٞای احش دس تیش دس ؿذٜ ایزاد تشؿی ٘یشٚی ٔزٕٛؿ  -الف

 دٚ ا٘تٟای ٔمیذ تیش تا ا٘غٙای خٕـی دٚ رٟتٝ دس تشتىیٝ ٌاٟٞا دس ٔٛرٛد اػٕی
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رایٍضیٗ ؿذٜ  2E،  ٔمذاس Eعذ اوخش تشؽ تذػت آٔذٜ اص تشویثات تاسٌزاسی وٝ دس آٟ٘ا تزای تشؽ ٘اؿی اص صِضِٝ  -ب

 تاؿذ.

 

 هتَسطتا ضكل پذيزي در قاب ّاي  ستَى ّا 9-02-5-3

  ٌّذسي ّايهحذٍديت 9-02-5-3-1

 

 :ؿٛ٘ذ سفایت تایذ تٙذ ایٗ )اِف( ٚ )ب( ٞٙذػی ٞایٔغذٚدیت ػتٖٛ ٞا دس 9-02-5-3-1-1

 

 .تاؿذ ٔتشٔیّی 250 اص وٕتش ٘ثایذ ٚ آٖ دیٍش تقذ دٞٓ ػٝ اص وٕتش ٘ثایذ ٔمغـ فشم - اِف

 اص ٘ثایذ فضٛآصاد عَٛ تٝ ٔمغـ فشم ٘ؼثت - ب
1

25
 .تاؿذ وٕتش 

 

  طَلي آرهاتَرّاي 9-02-5-3-0

 

 دسكذ یه اص وٕتش ٘ثایذ ػتٖٛ تٝ وُ ػغظ ٔمغـ عِٛی ٔیٍّشدٞایػغظ ٔمغـ  ٘ؼثت ػتٖٛ ٞا دس 9-02-5-3-0-1

 ٘یض سفایت ؿٛد.ٞا دس ٔغُ ٚكّٝ ایٗ ٔغذٚدیت تایذ .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٞـت دسكذ اص تیـتش ٚ

 

 آرهاتَرّاي عزضي 02-5-3-3

 

 شدٚسٌی تلٛستٚ یا  12-9 فلُٔغاتك ضٛاتظ  ،تایذ یا تلٛست دٚسپیش دس ػتٖٛ ٞافشضی  آسٔاتٛسٞای 9-02-5-3-3-1

ٍٔش آ٘ىٝ عشاعی تشای تشؽ ٚیا  دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ ،3-3-3-5-20-9اِی  2-3-3-5-20-9ٞائی ٔغاتك ضٛاتظ تٙذ ٞای 

ػتٖٛ ٞایی وٝ تشای ّیٝ تشای و 5-3-3-5-20-9تٙذ ضاتغٝ سفایت دسضٕٗ . پیضؾ ٘یاص تٝ آسٔاتٛس تیـتشی سا ایزاب وٙذ

 تىاس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ اِضأی اػت. غیش ػشاػشیتغُٕ تاسٞای افضای ػخت 

 

. ؿٛد تشدٜ واس تٝ 2-3-3-5-20-9 تٙذ ٔغاتك خأٛت تؼتٝتایذ l0 عَٛدس ػتٖٛ ٞا  ا٘تٟای ٚد دس 9-02-5-3-3-0

 ٘ؾش دس صیش ٔمادیش )اِف( تا )ج( اص وٕتش ٘ثایذ ؿٛدٔی ٌیشیا٘ذاصٜ را٘ثی افضای تٝ اتلاَ تش اص وٝ ، ٘اعیٝ تغشا٘ی،l0عَٛ 

 :ؿٛد ٌشفتٝ

 

 ػتٖٛ آصاد استفاؿ ؿـٓ یه  -الف

 آٖ ؿىُ ایدایشٜ ٔمغـ لغش یا ػتٖٛ ٔمغـ تضسٌتشیٗ تقذ -ب

 ٔتشٔیّی 450 -ج

 

 اص آٟ٘ا فٛاكُ ٚ تٛدٜ ٔیّیٕتش 8 عذالُ لغش داسای تایذ l0عَٛ  دس ٘یاص ٔٛسد فشضی ٞایآسٔاتٛس 9-02-5-3-3-3

 كٛست تٝ وٝ ٔٛاسدی دس ٚ 12-9 فلُ تظٛاض ٔغاتك ؿٛ٘ذٔی ٌشفتٝ واس تٝ دٚسپیش كٛست تٝ وٝ ٔٛاسدی دس یىذیٍش

 :ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس صیش )اِف( تا )ت( ٔمادیش اص وٕتش تایذ ،   ، تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ فاكّٝ آٟ٘ا واس تٝ دٚسٌیش
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 ػتٖٛ عِٛی ٔیٍّشد وٛصىتشیٗ لغش تشاتش 8 -الف

 دٚسٌیش لغش تشاتش 24  -ب

 ػتٖٛ ٔمغـ تقذ وٛصىتشیٗ ٘لف  -ج

 ٔیّیٕتش 300 -ت

 

 .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔمادیش فٛق ٘لف اص تیـتش ٘ثایذ تیش تٝ ػتٖٛ اتلاَ تش اص خأٛت تؼتٝ اِٚیٗ فاكّٝ

 

-9تٙذ ضٛاتظ ٔـاتٝ فشضی آسٔاتٛس ضٛاتظ ؿٛد،ٕ٘ی l0 عَٛ ؿأُ وٝ ػتٖٛ عَٛ اص ٞاییلؼٕت دس 9-02-5-3-3-4

 اػت. 12-6-7-2

 

 دس ٚالـ ػتٖٛ ٞایٔا٘ٙذ  وٙٙذ،ٔی تغُٕ سا ػخت٘اپیٛػتٝ افضای  فىغ اِقُٕ وٝ ػتٖٛ ٞائی دس 9-02-5-3-3-5

 دیٛاسٞای ٔٙمغـ ، تایذ آسٔاتٛسٞای فشضی ٚیظٜ ٔغاتك ضٛاتظ )اِف( ٚ )ب( صیش تىاس تشدٜ ؿٛد: صیش

 

        دس ٔٛاسدی وٝ تاس ٔغٛسی فـاسی ضشیة داسػتٖٛ دس احش صِضِٝ اص   -الف 
تزاٚص ٕ٘ایذ، تایذ اص آسٔاتٛسٞای   

وٝ دس  عثمٝ ایٚالـ دس صیش ػتٖٛ  استفاؿدس تٕاْ  ،3-3-3-5-20-9تٙذ ضٛاتظ ٔغاتك اص یىذیٍش     تا فٛاكُ  فشضی

 ٘یشٚٞای عشاعی تشای ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ احشات اضافٝ ٔماٚٔت ارضایاػتفادٜ ؿٛد. دس ٔٛاسدی وٝ آٖ ٘اپیٛػتٍی لشاس داسد 

        ٔغذٚدیت  لائٓ ػیؼتٓ تاستش ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ تـذیذ ؿذٜ ا٘ذ، 
        تٝ تایذ   

 افضایؾ دادٜ ؿٛد.  

 

، تا تیـتشیٗ لغش،    ٌیشایی آسٔاتٛس عِٛی ػتٖٛ،   آسٔاتٛسٞای فشضی ػتٖٛ تایذ تٝ ا٘ذاصٜ ای تشاتش تا عذ الُ عَٛ -ب

تقییٗ ٔیـٛد، دس داخُ فضٛ ٔٙمغـ ادأٝ یاتذ. دس ٔٛاسدی وٝ ا٘تٟای تغتا٘ی ػتٖٛ تش  5-5-6-20-9وٝ تش اػاع تٙذ 

، ٔشتٛط تٝ آسٔاتٛس عِٛی ػتٖٛ تا    سٚی یه دیٛاس ٔتىی اػت، آسٔاتٛسٞای فشضی ٔٛسد ٘یاص تایذ تٝ ا٘ذاصٜ عَٛ 

سٚی ؿاِٛدٜ ٚالـ ؿذٜ اػت، آسٔاتٛسٞای ٔٛاسدی وٝ ا٘تٟای ػتٖٛ تش دس  تیـتشیٗ لغش دس داخُ دیٛاس ادأٝ دادٜ ؿٛد.

 ٔیّیٕتش دس داخُ ؿاِٛدٜ ادأٝ یاتٙذ. 300فشضی لؼٕت )اِف( تایذ تٝ ا٘ذاصٜ عذ الُ 

 

 دس تایذ اػت ؿذٜ ادأٝ دادٜ ؿاِٛدٜ داخُ تٝ وٝ ػتٖٛ عِٛی آسٔاتٛس ؿاِٛدٜ، تٝ ػتٖٛ اتلاَ ٔغُ دس 9-02-5-3-3-6

 3-3-3-5-20-9ٚ  2-3-3-5-20-9 ٞایتٙذ اتظٛض ٔغاتك فشضی آسٔاتٛس اػتفادٜ اصتا ٔیّیٕتش 300 تا تشاتش عذالُ عَٛ

 .ٌشدد ٔغلٛس

 

 ستَى ّاي تا ضكل پذيزي هتَسط  تزش در 9-02-5-3-4

 

 ٘ؾش دس وٕتش)ب( صیش  ٚ )اِف( ٔمذاس  دٚوٛصىتشیٗ  اص ٘ثایذ،   ∅ٔماٚٔت تشؿی ٔمغـ،  دس ػتٖٛ ٞا 9-02-5-3-4-1

 :ؿٛد ٌشفتٝ
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 خٕـی ٍِٙشٞای تا تشؿی ٔتٙاؽش ٘یشٚی ٚ ضشیة داس تاسٞای حمّی احش دس ػتٖٛ دس ؿذٜ ایزاد تشؿی ٘یشٚی -الف

دٚرٟتٝ، دس ٞش أتذاد. تاس ٔغٛسی ضشیة داس تایذ اص تشویثی دس  خٕـی ا٘غٙای تا ا٘تٟایی ٔماعـ دس ٔٛرٛد اػٕی

 ٔتٙاؽش تا آٖ عاكُ ٌشدد.تاسٌزاسی ػتٖٛ ا٘تخاب ؿٛد وٝ تیـتشیٗ ٍِٙش خٕـی اػٕی 

،  E ،وٝ دس آٟ٘ا تزای تشؽ ٘اؿی اص صِضِٝ ضشیة داس ؿأُ صِضِٝ عذ اوخش تشؽ تذػت آٔذٜ اص تشویثات تاسٌزاسی -ب

 رایٍضیٗ ؿذٜ تاؿذ.    ٔمذاس 

 

 ي هتَسطّاقاب در ستَى تِ تیز اتصالًاحیِ  9-02-5-4

 

تایذ ٔغاتك ضٛاتظ فلُ  ػتٖٛ یدس أتذاد عِٛ ٔمذاس آسٔاتٛسٞای فشضی  ٞاػتٖٛ تٝ تیشٞااتلاَ  ٘اعیٝدس 9-02-5-4-1

 ؿٛد. دس ٘ؾش ٌشفت9-16ٝ

 

 دال ّاي دٍ طزفِ تذٍى تیز 9-02-5-5

ٔغاػثٝ  ،ؿأُ احشات صِضِٝ ،تاسٌزاسی ٞای تایذ تشای تشویة ٍِٙشٞای ضشیة داس داِٟا دس تىیٝ ٌاٟٞا  9-02-5-5-1

 لشاس دادٜ ؿٛ٘ذ. 5-2-10-9 تایذ دس فشم ٘ٛاس ػتٛ٘ی تقشیف ؿذٜ دس تٙذ Msc٘ذ. آسٔاتٛس ٔٛسد ٘یاص تشای تغُٕ ٌشد

لشاس دادٜ ٔیـٛ٘ذ تایذ تشای ٍِٙش  3-2-4-6-10-9 تٙذ تقشیف ؿذٜ دسآسٔاتٛسٞائی وٝ دس فشم ٔٛحش 9-02-5-5-0

وٝ ،    ا٘ذاصٜ فشاتش اص ثایذ٘ی داَ ٝ ٞاخاسری ٚ ٌٛؿ ٞای ِثٝ ٘ٛاعی اتلاَ ٚالـ دسؿٛ٘ذ. فشم ٔٛحش تشای  عشاعی      

 .دادٜ ؿٛدادأٝ  اص تش ػتٖٛ ،ؿٛد ٔی یشیدس رٟت فٕٛد تش أتذاد دٞا٘ٝ داَ ا٘ذاصٜ ٌ

-10-9 وٝ دس تٙذ ،داَعذ الُ ٘لف آسٔاتٛسٞای ٘ٛاس ػتٛ٘ی دس تىیٝ ٌاٟٞا تایذ دس ٔغذٚدٜ فشم ٔٛحش  9-02-5-5-3

 لشاس دادٜ ؿٛد. ،تقییٗ ؿذٜ اػت 6-4-2-3

تلٛست ٕٔتذ  داَ ایذ دس تٕاْ عَٛ دٞا٘ٝتعذ الُ یه صٟاسْ آسٔاتٛسٞای فٛلا٘ی ٘ٛاس ػتٛ٘ی دس تىیٝ ٌاٜ  9-02-5-5-4

 ادأٝ دادٜ ؿٛد.

 آسٔاتٛسٞای پیٛػتٝ تغتا٘ی ٘ٛاس ػتٛ٘ی ٘ثایذ اص یه ػْٛ آسٔاتٛس فٛلا٘ی ایٗ ٘ٛاس دس تىیٝ ٌاٜ وٕتش تاؿٙذ. 9-02-5-5-5

عذ الُ ٘لف آسٔاتٛسٞای تغتا٘ی ٘ٛاس ٔیا٘ی ٚ ٘یض وُ آسٔاتٛسٞای تغتا٘ی ٘ٛاس ػتٛ٘ی دس ٚػظ دٞا٘ٝ تایذ  9-02-5-5-6

-9-10-9 تلٛست ػشاػشی ادأٝ داؿتٝ ٚ دس تىیٝ ٌاٜ عٛسی ٟٔاس ؿٛ٘ذ وٝ لادس تٝ تغُٕ تٙؾ تؼّیٓ  ٔغاتك ضٛاتظ تٙذ

 تاؿٙذ.  6-2

-9-10-9تٙذوّیٝ آسٔاتٛسٞای فٛلا٘ی ٚ تغتا٘ی دس تىیٝ ٌاٜ تایذ ٔغاتك ضٛاتظ  داَ خاسریدس ِثٝ ٞای  9-02-5-5-7

 .ٟٔاس ؿٛ٘ذ    دس تش تىیٝ ٌاٜ تشای تغُٕ تٙؾ  6-2
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تشؽ دٚ عشفٝ ایزاد ؿذٜ دس احش  تقشیف ؿذٜ ا٘ذ 1-2-5-8-9 دس ٔماعـ تغشا٘ی تشای ػتٟٛ٘ائی وٝ دس تٙذ 02-5-5-8

ؿٛد. دس كٛستی وٝ دس داَ ضٛاتظ ٔغاػثٝ ٔی 3-5-8-9 تٙذ اص    تزاٚص ٕ٘ایذ.   ∅   تاسٞای لائٓ ضشیة داس ٘ثایذ اص 

 ایٗ تٙذ ٘یؼت.  اتغٝسفایت ؿذٜ تاؿذ ٘یاصی تٝ ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ ض 4-10-20-9تٙذ 

 

 )ٍيژُ( سياد پذيزيضكل تا ّايقاب 9-02-6

 

تایذ دس لاتٟای تا ؿىُ پزیشی صیاد وٝ تخـی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ سا تـىیُ  6-20-9ضٛاتظ تٙذ  9-02-6-1

 تىاس تشدٜ ؿٛ٘ذ. ،ٔیذٞٙذ

 تا ضكل پذيزي سياددر قاب ّاي  تیزّا 9-02-6-0

 

 ٌّذسي ّايهحذٍديت 9-02-6-0-1

 

 :ؿٛ٘ذ سفایت تایذ تٙذ ایٗ )اِف( تا )ج( ٞٙذػی ٞایٔغذٚدیت تیشٞا ایٗ دس 9-02-6-0-1-1

 

 .تاؿذ آصاد دٞا٘ٝ عَٛ صٟاسْ یه اص تیـتش ٘ثایذ ٔمغـ ٔؤحش استفاؿ - اِف

 .تاؿذ ٔیّیٕتش 250 ٚ آٖ استفاؿ دٞٓ ػٝ اص وٕتش ٘ثایذ ٔمغـ فشم - ب

وٛصه  اضافٝ تٝ خٕـی، فضٛ عِٛی ٔغٛس تش فٕٛد كفغٝ دس ٌاٞی،تىیٝ فضٛ فشم اص تیـتش ٘ثایذ ٔمغـ فشم - ج

 ٌاٞی تاؿذ.تىیٝ فضٛ عشف ٞشدس          ,   تشیٗ 

 

 طَلي ّايآرهاتَر 9-02-6-0-0

 

 ٘ثایذ تاال، دس ٞٓ ٚ پاییٗ دس ٞٓ ،تٝ ٔمغـ ٔٛحش تتٗآسٔاتٛس ػغظ ٔمغـ ٘ؼثتتیش ٔماعـ تٕأی دس 9-02-6-0-0-1

 دٚ عذالُ .ؿٛد اختیاس 025/0اص  تیـتش ٘ثایذ وــی آسٔاتٛس ٘ؼثت تٛدٜ ٚ 2-1-5-11-9 ٔمشس ؿذٜ دس تٙذ ٔمادیش اص وٕتش

  .ؿٛد پیؾ تیٙی عَٛ ػشاػش دس ٔمغـ تاالی دس ٞٓ ٚ پاییٗ دس ٞٓ تایذ ٔیّیٕتش 12 لغش تا ٔیٍّشد

 

 ٔماٚٔت ٘لف تشاتش عذالُ تایذ ٌاٜتىیٝ ٞش ٔمغـ دس ٔخثت خٕـی ٔماٚٔت ،تیش ٞایٌاٜتىیٝ تشدس 9-02-6-0-0-0

 .تاؿذ ٔمغـ ٕٞاٖ ٔٙفی خٕـی

 

 اوخشعذ صٟاسْ یه اص وٕتش ٘ثایؼتی تیش عَٛ ػشاػش دس ٔمغـ ٞش ٔٙفی ٚ ٔخثت خٕـی ٔماٚٔت  9-02-6-0-0-3

 ٔٙفی دس ٔماعـ تش تىیٝ ٌاٞی دس دٚ ا٘تٟای فضٛ تاؿذ. خٕـی ٔماٚٔت
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 عَٛ تٕاْ دس وٝ اػت ٔزاص ؿشایغی دس فمظ خٕـی عِٛی ٔیٍّشدٞای دس پٛؿـی ٚكّٝ اص اػتفادٜ 9-02-6-0-0-4

 یىذیٍش اص ٚكّٝ دستشٌیش٘ذٜ فشضی آسٔاتٛس ٞایػفشٜ فٛاكُ .تاؿذ ٔٛرٛد دٚسپیش یا دٚسٌیش ٘ٛؿ اص فشضی آسٔاتٛس ٚكّٝ

 .تاؿذ ٔتشٔیّی 100 ٚ ٔمغـ ٔؤحش استفاؿ صٟاسْ یهٔمادیش وٛصه تشیٗ   اص تیـتش ٘ثایذ

 

 :٘یؼت ٔزاص صیش ٞایٔغُ دس پٛؿـی ٚكّٝ اص اػتفادٜ  9-02-6-0-0-5

 ٞاػتٖٛ تٝ تیشٞا اتلاالت دس - اِف

 ٌاٜتىیٝ تش اص ٔمغـ استفاؿ تشاتش دٚ ٔقادَ عِٛی دس - ب

دس احش تغییش ٔىاٖ را٘ثی غیش االػتیه، أىاٖ  ،دس عِٛی ٔقادَ دٚ تشاتش استفاؿ ٔمغـ اص ٔماعـ تغشا٘ی وٝ دس آٟ٘ا -ج

 ٚرٛد داسد. آسٔاتٛسٚلٛؿ تؼّیٓ 

 

 ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی تایذ ؿأُ یىی اص دٚ عثمٝ تٙذی صیش تاؿٙذ: 9-02-6-0-0-6

   7-4-21-9 تٙذ  ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی ٔغاتك ضٛاتظ  -1ٌشٜٚ   -الف

 وــیٌؼیختٍی ٔماٚٔت  لادس ٞؼتٙذوٝ  7-4-21-9 ظ تٙذٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی ٔغاتك ضٛات -2ٌشٜٚ   -ب

 سٔاتٛسٞای ٚكّٝ ؿذٜ سا تغُٕ ٕ٘ایٙذ.آ

ٚ  تیش یا ػتٖٛ٘ثایذ دس فاكّٝ ای وٕتش اص دٚ تشاتش استفاؿ ٔمغـ فضٛ اص تش  1ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی ٌشٜٚ   9-02-6-0-0-7

 ،دس ٞش ٘مغٝ 2ٚكّٝ ٞای ٌشٜٚ سٔاتٛسٞا ٚرٛد داسد ٚالـ ؿذٜ تاؿٙذ. اػتفادٜ اص آیا ٔماعـ تغشا٘ی وٝ دس اٟ٘ا اعتٕاَ تؼّیٓ 

 .، ٔزاص اػتتاؿذ  h/2٘ثایذ وٕتش اص  تىیٝ ٌأٜغُ ٚكّٝ اص تش فاكّٝ  تٝ اػتخٙاء تیشٞای پیؾ ػاختٝ وٝ دس آٟ٘ا

صِضِٝ سا تغُٕ ٔیٕٙایٙذ تایذ تش اػاع  ٘اؿی اص اػتفادٜ اص ٚكّٝ ٞای رٛؿی دس ٔیٍّشدٞایی وٝ ٘یشٚی 9-02-6-0-0-8 

ٔماعـ تغشا٘ی وٝ ٚ یا  تیش یا ػتٖٛغـ فضٛ اص تش تٛدٜ  ٚ٘ثایذ دس فاكّٝ وٕتش اص دٚ تشاتش استفاؿ ٔم 7-4-21-9ضٛاتظ تٙذ 

 .اتٛسٞا ٚرٛد داسد ٚالـ ؿذٜ تاؿٙذدس اٟ٘ا اعتٕاَ تؼّیٓ اسٔ

خأٛتٟا، تًٙ ٞا، لغقات راٌزاسی ؿذٜ، ٚٔـاتٝ اٟ٘ا تٝ اسٔاتٛسٞای عِٛی وٝ واستشد  رٛؿىاسی 9-02-6-0-0-9 

 ٔغاػثاتی داس٘ذ ٔزاص ٕ٘یثاؿذ. 

 عزضي ّايآرهاتَر 9-02-6-0-3 

 ٘ٛؿ اص تایذ فشضی آسٔاتٛس ،ؿذٜ ا٘ذ ٔـخق صیش دس وٝ تیشٞا تغشا٘ی ٞایلؼٕت عَٛ تیشٞا دسدس 9-02-6-0-3-1

 سا تأیٗ ٕ٘ایٙذ: 2-3-2-6-20-9تٙذ  ؿشایظ ٚ تٛدٜ دٚسٌیش

 

 دٞا٘ٝ ٚػظ ػٕت تٝ ٌاٜتىیٝ ٞشتش اص ٔمغـ استفاؿ تشاتش دٚ ٔقادَ عِٛی دس -الف

 تغییش احش دس پالػتیه ٔفلُ تـىیُ أىاٖ آٖ دس وٝ ٔمغقی ػٕت دٚ دس ٔمغـ استفاؿ تشاتش دٚ ٔقادَ عِٛی دس -ب

 .تاؿذ داؿتٝ ٚرٛد لاب غیشاالػتیه را٘ثی ٔىاٖ
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 :تاؿٙذ صیش )اِف( تا )ج( ؿشایظ داسای تایذ یىذیٍش اص آٟ٘ا فٛاكُ ٚدٚسٌیشٞا   9-02-6-0-3-0

 

 .تاؿذ 2-7-21-9ٔغاتك تٙذ  دٚسٌیشٞا   لغش  -الف

تٝ  عِٛی ٔیٍّشد وٛصىتشیٗ لغش تشاتش 6 ٔمغـ، ٔؤحش استفاؿ صٟاسْ یه اص تیـتش ٘ثایذیىذیٍش اصدٚسٌیشٞا   فاكّٝ  -ب

 .ؿٛد اختیاس ٔتش ٔیّی  150ٚ  رض ٔیٍّشد عِٛی رّذی

 .٘ثاؿذ ٔتشٔیّی 50 اص تیـتش ٌاٜتىیٝ تش اصدٚسٌیش   اِٚیٗ فاكّٝ  -ج

 

ٔزاٚست سٚیٝ ٞای  دس اكّی عِٛی ٔیٍّشدٞای ،٘یاص اػتدٚسٌیش   تٝ وٝ تیش عَٛ اص ٞاییلؼٕت دس 9-02-6-0-3-3

ٔیٍّشدٞای ٔشوض تٝ  ٔشوضفاكّٝ  . تاؿٙذ 4-2-6-21-9 تٙذ  ٔغاتك فشضی ٌاٜتىیٝ داسای تایذ فضٛوــی ٚ فـاسی 

آسٔاتٛسٞای رّذی وٝ تش اػاع ضٛاتظ تشای  ٔیّیٕتش تاؿذ. 350ٌاٜ را٘ثی ٞؼتٙذ ٘ثایذ تیؾ اص  خٕـی وٝ داسای تىیٝ

 ضشٚسی ٞؼتٙذ ٘یاصی تٝ تىیٝ ٌاٜ فشضی ٘یؼت. 3-1-6-11-9تٙذ 

 

-9ٞا تایذ تشای تشؽ ٔغاتك ضٛاتظ تٙذ  خأٛت٘یاص اػت،  دٚسٌیشوٝ تٝ  تیشدس لؼٕت ٞائی اص عَٛ  9-02-6-0-3-4

 عشاعی ؿٛ٘ذ.  20-6-2-4

 

 ِشصٜ ای لالب داسای ا٘تٟا دٚ دس تایذ ٞاخأٛت ٘یؼت، ٘یاص دٚسٌیش تٝ وٝ تیش عَٛ اص ٞاییلؼٕت دس 9-02-6-0-3-5

 .تاؿذ ٔٛحش استفاؿ ٘لف ٔؼاٚی یا وٕتش یىذیٍش اص آٟ٘ا فاكّٝ ٚ تٛدٜ

 

 داسای ا٘تٟا دٚ دس وٝ U ؿىُ تٝ ٔیٍّشد یه. ػاخت ٔیٍّشد لغقٝ دٚ تا تٛأٖی سا تیشٞا دس دٚسٌیش 9-02-6-0-3-6

 دسرٝ 90 خٓ .دٞذ تـىیُ دٚسٌیش یه اَٚ ٔیٍّشد تا وٝ دٚختٔیٍّشد  ؿىُ تٝ دیٍش ٔیٍّشد ٚ تاؿٙذ ِشصٜ ای لالب

 .ؿٛ٘ذ دادٜ لشاس تیش ػٕت دٚ دس ٔیاٖ دس یه تغٛس تایذ ٌیش٘ذ،ٔی تش دس سا عِٛی ٔیٍّشد یه وٝ ٔتٛاِی دٚخت ٔیٍّشدٞای

 فضٛ ػٕت یه دس تٟٙا وٝ داَ یه داخُ دس ا٘ذؿذٜ ٍٟ٘ذاسی دٚخت یٔیٍّشدٞا  تٛػظ وٝ عِٛی ٔیٍّشدٞای صٙا٘ضٝ

 لشاس داد.دٚخت سا ٔی تٛاٖ دس آٖ ػٕت داَ، ٔیٍّشدٞای   دسرٝ 90 خٓ تاؿٙذ، ٔغلٛس داسد لشاس خٕـی

        وٝ ٘یشٚی ٔغٛسی آٟ٘ا اص  تیشٞائی دس 1-3-2-6-20-9تغشا٘ی ٔغاتك تٙذ س ٘ٛاعی د 9-02-6-0-3-7
  

دس آٟ٘ا سفایت ؿذٜ اػت،  4-3-3-6-20-9اِی  2-3-3-6-20-9وٝ ضٛاتظ تٙذٞای  دٚسٌیشٞائیتزاٚص ٔیىٙذ، تایذ اص 

 ، ٔشتٛط تٝ ػتٖٛ ٞا،2-3-3-6-20-9ؿذٜ دس تٙذ تا ٔـخلات دادٜ  خأٛت ٞاییتایذ اص  تیش ٘ٛاعیدس ػایش  .ؿٛداػتفادٜ 

ٔیّیٕتش اػتفادٜ ؿٛد. دس ٔٛاسدی وٝ  150تشاتش لغش وٛصىتشیٗ آسٔاتٛس عِٛی ٚیا  6تشاتش تا وٕتشیٗ ٔمذاس   s تا فٛاكُ

ٔیّیٕتش تیـتش اػت تایذ اص آسٔاتٛسٞای فشضی اضافی وٝ پٛؿؾ تتٗ وٕتش اص  100پٛؿؾ تتٗ سٚی آسٔاتٛسٞای فشضی اص 

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد. ٕ٘ی ٕ٘ایذتزاٚص  یٕتشّٔی 300ٔیّیٕتش تٛدٜ ٚفاكّٝ آٟ٘ا اص یىذیٍش اص  100

 تیزّاي تا ضكل پذيزي سيادتزش در 9-02-6-0-4

 

ضشیة داس ٚاسد  لائٓ تاسٞای اػتاتیىی تقادَ ٌشفتٗ ٘ؾش دس تا تایذ تیشٞا ، دس   تشؿی عشاعی،  ٘یشٚی  9-02-6-0-4-1

 ا٘ذ،ؿذٜ تـىیُ پالػتیه ٞایٔفلُ ٔماعـ ایٗ دس آ٘ىٝ فشم تیشتا ا٘تٟایی ٔماعـ دس ٔٛرٛد خٕـی ٍِٙشٞای ٚ تش تیش
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 دس ،Mprٔمغـ،  ٔغتُٕ ٔماْٚ خٕـی ٍِٙش تا تشاتش تایذ ٔٙفی یا پالػتیه، ٔخثت ٞایٔفلُ خٕـی ؽشفیت ؿٛد. تقییٗ

 تیش دس ؿذٜ ایزاد تشؿی ٘یشٚی وٝ ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس صٙاٖ تایذ خٕـی ٍِٙشٞای ایٗ ٞایرٟت .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش

 .تاؿذ تیـتشیٗ

 

دس ٔٛاسدی وٝ ٞش دٚ ؿشط )اِف( ٚ )ب( صیش تشلشاس تاؿٙذ، عشاعی آسٔاتٛسٞای فشضی دس ٔٙاعك تغشا٘ی  9-02-6-0-4-0

 ، تشاتش تا كفشا٘زاْ ؿٛد:  تایذ تا فشم  1-3-3-6-20-9تٙذ 

 

تشؿی عذ اوخش دس ٔٙاعك تشاتش تیـتش یا ٔؼاٚی ٘لف ٔماٚٔت  1-4-2-6-20-9تشؽ ٔغاػثٝ ؿذٜ تش اػاع تٙذ   -الف 

 تغشا٘ی تاؿذ.

        تاؿذ اص ، وٝ ؿأُ احشات صِضِٝ ٔی  تاس ٔغٛسی ضشیة داس،   -ب
 وٕتش تاؿذ.  

 

 تا ضكل پذيزي سياددر قاب ّاي  ستَى ّا 9-02-6-3  

 ٌّذسي ّايهحذٍديت 9-02-6-3-1

 

 :ؿٛ٘ذ سفایت تایذ تٙذ ایٗ ٚ )ب( )اِف( ٞٙذػی ٞایٔغذٚدیت ػتٖٛ ٞا دس 9-02-6-3-1-1

 

٘ثایذ اص  زس٘ذٜ اص ٔشوض ٞٙذػی ٔمغـ تقییٗ ٔی ؿٛدوٛصىتشیٗ تقذ ٔمغـ وٝ دس أتذاد یه خظ ٔؼتمیٓ ٌ  -الف

 ٔیّیٕتش وٕتش تاؿذ. 300

  .وٕتش تاؿذ 4/0تقذ فٕٛد تش آٖ ٘ثایذ اص ٘ؼثت وٛصىتشیٗ تقذ ٔمغـ تٝ  -ب

 

 طَلي ّايآرهاتَر 9-02-6-3-0

 

 ٚ دسكذ یه اص وٕتش ٘ثایذ تٝ ػغظ ٔمغـ وُ ػتٖٛ عِٛی آسٔاتٛس ػغظ ٔمغـ ٘ؼثت ػتٖٛ ٞا دس 9-02-6-3-0-1

  .ؿٛد سفایت ٘یض ٞاٚكّٝ ٔغُ دس تایذ آسٔاتٛس ٔمذاس عذاوخش ٔغذٚدیت .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس دسكذ ؿؾ اص تیـتش

 

دایشٜ ای اػتفادٜ ؿذٜ اػت، تقذاد آسٔاتٛسٞای عِٛی ٔمغـ  اص دٚسٌیشٞایدس آٖ ٞا ٞائی وٝ  دس ػتٖٛ 9-02-6-3-0-0

 فذد تاؿذ. 6عذ الُ  تایذ

 

 عَٛ .اػت ٔزاص ػتٖٛ عَٛ ٔیا٘ی ٘یٕٝ دس فمظ عِٛی ٔیٍّشدٞای دس پٛؿـی ٚكّٝ اص اػتفادٜ 9-02-6-3-0-3

دس عَٛ ایٗ ٚكّٝ ٞا تایذ آسٔاتٛسٞای فشضی ٔغاتك ضٛاتظ  .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس وـؾ تشای تایذ ٞاٚكّٝ ایٗ پٛؿؾ

 ؿٛد. تىاس تشدٜ 5-3-3-6-20-9اِی 2-3-3-6-20-9تٙذٞای 

 

 تاؿٙذ. 7-2-2-6-20-9ٚ  6-2-2-6-20-9ٞای تٙذ ضٛاتظ ٔغاتك تایذ ٔىا٘یىی، ٞایٚكّٝ 9-02-6-3-0-4
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 تاؿٙذ. 9-2-2-6-20-9ٚ  8-2-2-6-20-9ٚكّٝ ٞای رٛؿی تایذ ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای  9-02-6-3-0-5

 

 عزضيّاي  آرهاتَر 9-02-6-3-3

 

ٞشٔمغقی اص آٖ ٞا وٝ اعتٕاَ تـىیُ ِٛالی پالػتیه ٚرٛد دس دٚ عشف ٚ  ػتٖٛ ٞا دٚ ا٘تٟای دس -9-02-6-3-3-1

-20-9تّمی ؿذٜ ٚ دس آٟ٘ا تایذ آسٔاتٛسٌزاسی فشضی ٚیظٜ ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای ٘اعیٝ تغشا٘ی   l0داسد ٘اعیٝ ای تٝ عَٛ 

 .داؿتٝ تاؿذ تیـتشی آسٔاتٛس تٝ ٘یاص ٚپیضؾ تشؽ تشای عشاعی آ٘ىٝ ٍٔش ؿٛد، پیؾ تیٙی 9-3-3-6-20-9تا  6-3-3-2

 :ؿٛد ٘ؾشٌشفتٝ دسصیش  ج()تا  (اِف) ٔمادیش اص وٕتش ٘ثایذ ؿٛدٔی ٌیشیا٘ذاصٜتیشٞا  تٝ اتلاَ وٝ اص تش l0 عَٛ

 

 ػتٖٛ آصاد دٞا٘ٝ یا استفاؿ ؿـٓ یه -الف

وٝ  ٔماعقیٚیا ػایش  افضای دیٍش تٝاتلاَ  تشدس  ؿىُ ایدایشٜ ٔمغـ لغش یا ؿىُ ٔؼتغیّی ٔمغـ فٕك ػتٖٛ  -ب

 ٕٔىٗ اػت دس آٟ٘ا ِٛالی پالػتیه تـىیُ ؿٛد.  

 ٔتشٔیّی 450 -ج

 

 :ؿٛ٘ذ صیش دس ٘ؾش ٌشفتٝ)اِف( اِی )د( ضٛاتظتایذ ٔغاتك  ٚیظٜ آسٔاتٛسٞای فشضی 9-02-6-3-3-0

 

، وٝ تا یىذیٍش ٞٓ پٛؿا٘ی داس٘ذای لغقٝ صٙذ یا ٚ تىی دٚسپیش ٞای تا تٛأٖی سا تغشا٘ی ٘اعیٝ دس فشضی آسٔاتٛس  -الف

  ، ػاخت.لالب دٚختتا یا تذٖٚ  تا خغٛط ٔؼتمیٓٞای دٚسٌیش ٚیاٞای دایشٜ ای، دٚسٌیش

تایذ دس ٔغُ ٞای خٓ دس تش ٌیش٘ذٜ آسٔاتٛسٞای عِٛی  لالب ٞای دٚختٚیا  تا خغٛط ٔؼتمیٓٞای  دٚسٌیشٞای  -ب

 تاؿٙذ.

دس آٟ٘ا سفایت ؿٛد ٔیتٛا٘ذ تشاتش یا وٛصىتش اص لغش  2-2-6-21-9، دس كٛستی وٝ ضٛاتظ تٙذ لالب ٞای دٚختلغش   -ج

ٚدس پیشأٖٛ ٔمغـ عِٛی  ٞایٔیٍّشد ساػتایدس  تغٛس یه دس ٔیاٖ تایذ ٔتٛاِی لالب ٞای دٚخت ا٘تٟایتاؿذ.  دٚسٌیشٞا

 راتزا ؿٛ٘ذ.

اػتفادٜ ٔیـٛد، تایذ ؿشائظ تىیٝ ٌاٞی را٘ثی  لالب ٞای دٚختٚیا  ٓدٚسٌیشٞای تا خغٛط ٔؼتمیدس ٔٛاسدی وٝ اص  -ت

 .ؿٛدفشاٞٓ  تٛػیّٝ آٟ٘ا 4-6-21-9 تشای آسٔاتٛسٞای عِٛی ٔغاتك تٙذ

لالب ٞای ، وٝ تٝ   تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای آسایؾ دادٜ ؿٛ٘ذ وٝ فاكّٝ آسٔاتٛسٞای عِٛی،  ػتٖٛآسٔاتٛسٞا دس ٔغیظ   -ث

 ٔیّیٕتش ٘ثاؿذ. 350ٔتىی ٞؼتٙذ اص یىذیٍش تیـتشاص  دٚسٌیشٞاٚیا ٌٛؿٝ  دٚخت

           اػتفادٜ ؿذٜ ٚ ٚسٌیشٞای تا خغٛط ٔؼتمیٓددس ٔٛاسدی وٝ دس ػتٟٛ٘ا اص  -ج 
                             یا ٚ  

  
تایذ تٝ ٌٛؿٝ ٞای  ػتٖٛآسٔاتٛسٞای عِٛی دس پیشأٖٛ ٞؼتٝ  ٌشٜٚٚ یا  ی تىی اػت، وّیٝ آسٔاتٛسٞا       ≤ 

تضسٌتشیٗ ٔمذاس فـاس دس    ٔیّیٕتش تزاٚص ٕ٘ٙایذ. ٔمذاس  200اص    ٔتىی تٛدٜ ٚ ٔمذاس  ِشصٜ ایٚیا یه لالب  دٚسٌیشٞا

 وٝ ؿأُ صِضِٝ ٞؼتٙذ. اػت تاسٌزاسی ٞای تشویة
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 ػفشٜ تاؿذ. فاكّٝ 2-7-21-9تایذ ٔغاتك تٙذ  تغشا٘ی ٘اعیٝ دس ٚیظٜ فشضی ٞایآسٔاتٛس لغش  9-02-6-3-3-3

 :تاؿذ صیش تا )ج( اِف()ٔمادیش  اص تیـتش ٘ثایذ یىذیٍش اص ٔیٍّشدٞای فشضی

 

 ػتٖٛ ٔمغـ وٛصىتش ضّـ صٟاسْ یه  -الف

 عِٛی ٔیٍّشد لغش وٛصىتشیٗ تشاتش ؿؾ  -ب

 100٘یاصی ٘یؼت وٝ وٕتش اص  تاؿذ ِٚیٔیّیٕتش  150تایذ وٕتش اص  ٔی ؿٛدوٝ اص ساتغٝ صیش ٔغاػثٝ    ٔمذاس  -ج

 ؿٛد: دس ٘ؾش ٌشفتٝٔیّیٕتش 

 

             (9-02-1)                                                                (
      

 
)            

                  

)اِف( ٚ )ب( ٔغاتك تایذ الصْ دس ٘اعیٝ تغشا٘ی تشای تًٙ ٞای صٙذ ضّقی ٚیظٜ ٔمذاس آسٔاتٛس فشضی  9-02-6-3-3-4

 ٌشدد:صیش ٔغاػثٝ 

                       

          دس كٛستی وٝ    -الف
  ٚ یا      

تایذ تشاتش تا تیـتشیٗ  ⁄        تاؿذ، ٔمذاس           

 تاؿذ.( 3-20-9( ٚ )2-20-9ٔمذاس دٚ ساتغٝ )

            (9-02-0)                                                                       

   
    (

  

   
  )

  
 

   
   

            (9-02-3                       )                                                               =     
  
 

   
     

   
       

          دس كٛستی وٝ   -ب
  ٚ یا   

فالٜٚ تش ٔمذاس عذ اوخش تایذ  ⁄       تاؿذ، ٔمذاس           

 ( ٘یض تیـتش تاؿذ.4-20-9(، اص ٔمذاس ٔغاػثٝ ؿذٜ اص ساتغٝ )3-20-9( ٚ )2-20-9تذػت آٔذٜ اص سٚاتظ )

          (9-02-4)                                                                        
   

   
        

  

      
  

 ٔغاػثٝ ٔیـٛ٘ذ: (6-20-9( ٚ )5-20-9)سٚاتظ  ، اص  ٔغلٛس ؿذٌی،  تاحیش، ٚ   ضشایة ٔماٚٔت تتٗ، 

          (9-02-5)                                                                    
  
 

   
         

          (9-02-6 )                                                                                      
  

    
 

وٝ  تا خغٛط ٔؼتمیٓ دٚسٌیشٞایآسٔاتٛسٞای ٚالـ دس ٔغیظ ٞؼتٝ ػتٖٛ تا  ٌشٜٚتقذاد آسٔاتٛسٞا، یا     دس ساتغٝ فٛق، 

 ٔتىی ٞؼتٙذ، ٔیثاؿذ. دٚسٌیشٞاٚ یا ٌٛؿٝ  ِشصٜ ایاص ٘ؾش فشضی تٝ لالب ٞای 

 

ٔغاتك  تایذ دایشٚی دٚسٌیشٞایالصْ دس ٘اعیٝ تغشا٘ی تشای دٚسپیش ٞا ٚیا ٚیظٜ ٔمذاس آسٔاتٛس فشضی    9-02-6-3-3-5

   :ؿٛ٘ذٔغاػثٝ  صیش)اِف( ٚ )ب( 
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          دس كٛستی وٝ    -الف
  ٚ یا    

دٚ  اص تشاتش تا تیـتشیٗ ٔمذاستایذ   sρ  ٔمذاستاؿذ،          

  تاؿذ.(  8-20-9( ٚ )7-20-9ساتغٝ )

          (9-02-7    )                                                                    (
  

   
  )

  
 

   
  

          (9-02-8 )                                                                                    0.12
   

 

   
 =     

          دس كٛستی وٝ  -ب   
  ٚ یا   

تایذ فالٜٚ تش ٔمذاس عذ اوخش تذػت  sρ  تاؿذ، ٔمذاس          

 ( ٘یض تیـتش تاؿذ.9-20-9(، اص ٔمذاس ٔغاػثٝ ؿذٜ اص ساتغٝ )8-20-9( ٚ )7-20-9آٔذٜ اص سٚاتظ )

          (9-02-9 )                                                                                            =        
  

      
 

 

 تٝ فشضی آسٔاتٛس تایذ ؿٛدٕ٘ی ارشا ٚیظٜ فشضی آسٔاتٛسٌزاسی وٝ ػتٖٛ عَٛ اص ٞاییلؼٕت دس 9-02-6-3-3-6

ٚ ٘یض ٘یاص تشای تشؽ،  3-6-21-9ٚ  2-6-21-9 ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای ٔـاتٝ ػتٖٛ ٞای ٔقِٕٛی دٚسٌیش یا دٚسپیش كٛست

یا  ٚ عِٛی لغشوٛصىتشیٗ ٔیٍّشد تشاتش اصؿؾ تیـتش ٘ثایذ، تقییٗ ؿٛ٘ذ. فاكّٝ ایٗ آسٔاتٛسٞا دس ٞش عاَ 4-6-20-9تٙذ 

 .ؿٛد اختیاس ٔتشٔیّی150

 

 دس ٚالـ ٞای ػتٖٛ ٔا٘ٙذ وٙٙذ،ٔی تغُٕ سا ػخت٘اپیٛػتٝ  افضای فىغ اِقُٕ وٝ ٞائی ػتٖٛ دس 9-02-6-3-3-7

 ؿٛد:تىاس تشدٜ  صیش)اِف( ٚ )ب(  ضٛاتظ آسٔاتٛسٞای فشضی ٚیظٜ ٔغاتك تایذ ، ٞای ٔٙمغـدیٛاس صیش

 

        صِضِٝ اص  احشػتٖٛ دس فـاسی ضشیة داس وٝ تاس ٔغٛسی ٔٛاسدیدس   -الف 
تزاٚص ٕ٘ایذ، تایذ اص آسٔاتٛسٞای   

ػغغی وٝ صیش دس دس تٕاْ عَٛ ػتٖٛ ٚدس وّیٝ عثمات  5-3-3-7-20-9 تا 2-3-3-7-20-9ٔغاتك تٙذٞای فشضی 

تـذیذ یافتٝ تشای ِغاػ ٕ٘ٛدٖ احشات اضافٝ  احشات صِضِٝوٝ اص  ٔٛاسدیاػتفادٜ ؿٛد. دس  دس آٖ ٘اپیٛػتٍی لشاس داسد

        صِضِٝ اػتفادٜ ؿذٜ تاؿذ، ٔغذٚدیت ٔماْٚ دس تشاتشٔماٚٔت ارضاء لائٓ ػیؼتٓ 
        تایذ تٝ   

افضایؾ   

 دادٜ ؿٛد.

 

، تا تیـتشیٗ لغش،    ٌیشایی آسٔاتٛس عِٛی ػتٖٛ،   آسٔاتٛسٞای فشضی ػتٖٛ تایذ تٝ ا٘ذاصٜ ای تشاتش تا عذ الُ عَٛ -ب

تقییٗ ٔیـٛد، دس داخُ فضٛ ٔٙمغـ ادأٝ یاتذ. دس ٔٛاسدی وٝ ا٘تٟای تغتا٘ی ػتٖٛ تش  5-5-6-20-9وٝ تش اػاع تٙذ 

، ٔشتٛط تٝ آسٔاتٛس عِٛی ػتٖٛ تا    سٚی یه دیٛاس ٔتىی اػت، آسٔاتٛسٞای فشضی ٔٛسد ٘یاص تایذ تٝ ا٘ذاصٜ عَٛ 

دس ٔٛاسدی وٝ ا٘تٟای ػتٖٛ تش سٚی ؿاِٛدٜ ٚالـ ؿذٜ اػت، آسٔاتٛسٞای  ادأٝ دادٜ ؿٛد.تیـتشیٗ لغش دس داخُ دیٛاس 

 ٔیّیٕتش دس داخُ ؿاِٛدٜ ادأٝ یاتٙذ. 300فشضی لؼٕت )اِف( تایذ تٝ ا٘ذاصٜ عذ الُ 
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-6-20-9وٝ تش اػاع تٙذٞای  ،وٝ پٛؿؾ تتٗ تش سٚی ٔیٍّشدٞای فشضی ٔغلٛس وٙٙذٜ ٔٛاسدیدس  9-02-6-3-3-8

ٔیّیٕتش تزاٚص ٕ٘ایذ، الصْ اػت اص آسٔاتٛسٞای  100اص  ٔٙؾٛس ؿذٜ ا٘ذ 7-3-3-6-20-9یا  ، 9-20-6-3-3-6ٚ، 3-3-1

 300ػفشٜ ٞای آٟ٘ا اص یىذیٍش تیـتش اص ٔیّیٕتش تزاٚص ٕ٘ٙٛدٜ ٚفاكّٝ  100، وٝ پٛؿؾ تتٗ سٚی آٟ٘ا اص یفشضی اضاف

 د.ٌشدٔیّیٕتش ٘ثاؿذ اػتفادٜ 

 

تایذ دس عِٛی  ادأٝ ٔی یاتذ،  ؿاِٛدٜ داخُ تٝ وٝ ػتٖٛ عِٛی آسٔاتٛس ؿاِٛدٜ، تٝ ػتٖٛ اتلاَ ٔغُ دس9-02-6-3-3-9

 ٔیّیٕتش اص آسٔاتٛسٌزاسی فشضی ٚیظٜ اػتفادٜ ؿٛد. 300عذ الُ تشاتش تا 

 

 ػتٖٛوٝ لؼٕتی اص استفاؿ آٟ٘ا تٝ یه دیٛاس تتٙی ٔتلُ اػت، دس تٕاْ لؼٕت آصاد  ػتٖٛ ٞائیدس  9-02-6-3-3-12

 ؿٛد. دس ٘ؾش ٌشفتٝتایذ آسٔاتٛسٞای فشضی ٚیظٜ 

 

 ي تا ضكل پذيزي سيادستَى ّاتزش در 9-02-6-3-4

 

تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ ا٘ذس وٙؾ ٘یشٚٞای ٔغٛسی ضشیة داس ٚ  تایذ ،  دس ػتٖٛ ٞا  عشاعی،  تشؿی ٘یشٚی 9-02-6-3-4-1

ٍِٙشٞای خٕـی ٔماْٚ ٔغتُٕ دس ٔماعـ ا٘تٟایی ػتٖٛ تا فشم آ٘ىٝ دس ایٗ ٔماعـ ٔفلّٟای پالػتیه تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ، 

تیـتشیٗ ٍِٙش  غٛسی ضشیة داس ػتٖٛ عٛسی ا٘تخاب ٔی ؿٛد وٝدس ٔغذٚدٜ تاسٞای ٔ   ٘یشٚی ٔغٛسی تقییٗ ؿٛد. 

 .عاكُ ؿٛد، Mprخٕـی ٔغتُٕ، 

 تاؿذ را٘ثی صِضِٝ ٘یشٚی ٚ لائٓ تاسٞای احش صیش ػاختٕاٖ تغّیُ اص تذػت آٔذٜ وٕتش اص تشؽ ٘ثایذ عاِت ٞیش دس تشؽایٗ 

٘یاصی ٘یؼت وٝ ٔمذاس٘یشٚی تشؿی ػتٖٛ، اص ٘یشٚی ٔغاػثٝ ؿذٜ تش اػاع ٔماٚٔت ٌشٜ، تا فشم ٍِٙش خٕـی  ٞٓ صٙیٗ.

 ، تیشٞای ٔٙتٟی تٝ ٌشٜ تذػت ٔیایذ تیـتش تاؿذ.Mprٔغتُٕ، 

 

دس ػتٖٛ ٞا، دس عاالتی وٝ ٞش دٚ ؿشط )اِف( ٚ )ب( ایٗ تٙذ تشلشاس تاؿٙذ، تٝ ٔٙؾٛس عشاعی  9-02-6-3-4-0

 ، كشف ٘ؾش ٕ٘ٛد:  تایذ اص ٔماٚٔت تتٗ دستشؽ،  1-3-3-6-20-9ٔغاتك تٙذ    آسٔاتٛسٞای فشضی دس ٔغذٚدٜ 

 

تشاتش تا عذ الُ ٘لف ٔماٚٔت تشؿی عذ اوخش دس  1-4-3-6-20-9ٚلتی وٝ تشؽ ٔغاػثٝ ؿذٜ تش اػاع تٙذ  -الف

 تاؿذ.   ٔغذٚدٜ 

        تاؿذ اص ، وٝ ؿأُ احشات صِضِٝ ٔی  ضشیة داس،  فـاسی ٔغٛسی ٘یشٚی  -ب
 وٕتش تاؿذ.  

 

 

 ّاستَى خوطي هقاٍهت حذاقل 9-02-6-4

 

 سا اسضاء ٕ٘ایٙذ. 3-4-6-20-9ٚیا  2-4-6-20-9ٞا تایذ اِضأات تٙذٞای  ػتٖٛ 9-02-6-4-1
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ٚ  ٞاػتٖٛ ٔماٍِْٚٙش ٞای خٕـی  ،4-4-6-20-9ٚ  3-4-6-20-9تٝ اػتخٙاء ٔٛاسد روش ؿذٜ دستٙذٞای  9-02-6-4-0

 وٙٙذ: كذق (10-20-9) تایذدسساتغٝ ،دس ٔغُ اتلاَ ٔـتشن تیشٞا

  

              (9-02-12)                                                                       ∑       ∑    

  دس ایٗ ساتغٝ:

 .تاؿٙذ ؿذٜ ٔغاػثٝ اتلاَ تش دس وٝ اػت اتلاَ پاییٗ ٚ تاال دس ٞاػتٖٛ خٕـی ٔماْٚ ٍِٙشٞای ٔزٕٛؿ;     ∑

 وٝ وٕتشیٗ ٘ؾش، ٔٛسد را٘ثی تاسٌزاسی رٟت دس ٔغٛسی، تاس عاِت ٘أؼافذتشیٗ تشای تایذ ٞاػتٖٛ خٕـی ٔماْٚ ٍِٙشٞای

 .ؿٛ٘ذ ٔغاػثٝ دٞذ، ٔی تٝ دػت  سا ٍِٙشٞا ٔمذاس

 .تاؿٙذ ؿذٜ ٔغاػثٝ اتلاَ تش دس وٝ اػت اتلاَ ػٕت دٚ دس تیشٞا خٕـی ٔماْٚ ٍِٙشٞای ٔزٕٛؿ;     ∑

 لشاس تیشٞا ٔخاِف ٍِٙشٞای رٟت دس ٞاػتٖٛ ٍِٙشٞای وٝ ٌیشد كٛست صٙاٖ تایذ (10-20-9) ساتغٝ دس ٍِٙشٞا رٕـ

 ٕ٘ایٙذ فُٕ لاب، لائٓ كفغٝ دسٚالـ  رٟت دٚٞش  دس تیشٞا خٕـی ٍِٙشٞای وٝ عاالتی دس تایذ( 10-20-9)ٌیش٘ذ. ساتغٝ 

دس ٔغاػثٝ د، ٌیشداَ دس احش ٍِٙشٞای ٚاسدٜ دس تش ٌشٜ تغت وـؾ لشاس وٝ  دسكٛستیؿىُ  -Tدس تیشٞای  .تاؿذ تشلشاس

ٟٔاس آٟ٘ا دس عذتؼّیٓ دس ٔمغـ تغشا٘ی ، وٝ 4-3-6-9 ٔغاتك تٙذ ،آٖآسٔاتٛسٞای داَ ٚالـ دس فشم ٔٛحش تایذ       

 .ٌشدد٘یض ٔٙؾٛس تاؿذخٕؾ تأیٗ ؿذٜ 

 

 ٔماٚٔت ٚ را٘ثی ػختیسا تأیٗ ٘ىٙذ تایذ اص وٕه آٖ تٝ  2-4-6-20-9 تٙذ ضاتغٝ ػتٛ٘ی صٙا٘ضٝ  9-02-6-4-3

 .ٕ٘ایذ تأٔیٗ سا 10-20-9عاَ تایذ ضٛاتظ تٙذ  ٞش دس ػتٖٛ یٗ. اؿٛد كشفٙؾش صِضِٝ٘اؿی اص   را٘ثی تاس ٔماتُ دس صٜػا

 

 ػتٖٛ صٟاس ٞش اص فذد تاؿٙذ، صٟاس اص تیـتش لاب یه دس عثمٝ یه دس ٔٛرٛد ٞای ػتٖٛ تقذاد صٙا٘ضٝ 9-02-6-4-4

 ای ػٟیٓ تاؿذ.دس ػیؼتٓ تاستش ِشصٜ؛ ِیىٗ ( سا اسضا ٘ىٙذ10-20-9تٛا٘ذ ساتغٝ )ٔی ػتٖٛ یه

 

-9تٛا٘ٙذ ساتغٝ )صٙذ عثمٝ ٔی ٞایلاب دس آخش عثمٝ ٞایػتٖٛ ٘یض ٚ عثمٝ دٚ ٚ یه ٞایلاب ٞایػتٖٛ 9-02-6-4-5

 ٔـَٕٛ ٞاػتٖٛ ایٗ. وٙٙذ اسضاء سا 6-4-6-20-9 تٙذ ضاتغٝ تایذ ٞاػتٖٛ ایٗ كٛست ایٗ ( سا اسضا ٘ىٙٙذ. دس20-10

 ؿٛ٘ذ.ٕ٘ی 3-4-6-20-9 تٙذ ضاتغٝ

 

ای ٔغؼٛب فضٛی اص ػیؼتٓ تاستش ِشصٜ 5-4-6-20-9ٚ  4-4-6-20-9ٞای وٝ ٔغاتك تٙذ ٞاییدسػتٖٛ 9-02-6-4-6

 ت ؿٛد.دس تٕاْ عَٛ آٖ ٞا سفای تایذ ٔیٍّشدٌزاسی فشضی ٚیظٜ ؿٛ٘ذٔی

 

 ي ٍيژُّاقاب در ستَى تِ تیز اتصاالت  9-02-6-5

 

اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ دس لاتٟای ٚیظٜ وٝ تخـی اص ػیؼتٓ تاستش را٘ثی  عشاعی ٘ٛاعی تشای ایٗ تٙذضٛاتظ  9-02-6-5-1

 .تشدٜ ٔی ؿٛدٔغؼٛب ٔیـٛ٘ذ تٝ واس 
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 کلیات 9-02-6-5-0

 

ٔغاػثٝ        اتلاَ تایذ تا فشم تٙؾ وــی  ٘اعیٝ آسٔاتٛسٞای عِٛی تیشٞا دس تش ی٘یشٚٞا  9-02-6-5-0-1

 ؿٛ٘ذ.

 

ٞؼتٝ ٔغلٛسؿذٜ ػتٖٛ  ٚرٝ ٔماتُؿٛ٘ذ تایذ تا ػتٖٛ ختٓ ٔیداخُ آسٔاتٛسٞای عِٛی تیشٞا وٝ تٝ  9-02-6-5-0-0

 دس آٟ٘ا فـاسی ایزاد ٘یشٚی ٚدس كٛست 5-5-6-20-9ٔغاتك تٙذ  ایزاد ٘یشٚی وــی دس آٟ٘اادأٝ یاتٙذ ٚ دس كٛست 

 ٟٔاس ؿٛ٘ذ. 5-4-21-9تٙذٔغاتك 

 

اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ فثٛس ٔیىٙٙذ، تقذ ػتٖٛ تٝ ٔٛاصات  ٘اعیٝ آسٔاتٛسٞای عِٛی تیش اص دس ٔٛاسدی وٝ 9-02-6-5-0-3

ٗ ٔیٍّشد تشاتش لغش تضسٌتشی 26تشای تتٗ ٔقِٕٛی ٚ  تشاتش لغش تضسٌتشیٗ ٔیٍّشد تیش 20آسٔاتٛسٞای عِٛی تیش تایذ عذ الُ 

 تاؿذ. تیش تشای تتٗ ػثه

 

 تاتلُ اػت ٚ ٔ ػتٖٛ وٝ تٝ آٖ ی٘ثایذ اص ٘لف استفاؿ ٞش تیش، h، اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ٘اعیٝ  فٕك 9-02-6-5-0-4

 وٕتش تاؿذ. ٕ٘ایذ، ٔی تشؽایزاد تٝ فٙٛاٖ تخـی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ، دس اتلاَ خٛد فّٕىشد 

 

 آرهاتَرگذاري 9-02-6-5-3

 

 اؿاسٜ  2-3-5-6-20-9 تٙذ دس وٝ آٟ٘ایی رض تٝ آسٔاتٛسٌزاسی فشضی تایذ دس وّیٝ ٘ٛاعی اتلاِی، 9-02-6-5-3-1

  ذ.٘ؿٛ تشدٜ ىاست  7-3-3-6-20-9ٚ  4-3-3-6-20-9 تا 2-3-3-6-20-9تٙذٞای ضٛاتظ ٔغاتك ا٘ذ ؿذٜ

 

 صٟاسْ ػٝ وٕتش اص تیشٞا فشم ٚ ا٘ذؿذٜ ٔغلٛس تیشٞا تٛػظ ػٕت صٟاس دس اتلاِی وٝ٘ٛاعی  دس  9-02-6-5-3-0

 فشضی، آسٔاتٛس اص ، h،تیش استفاؿ تشیٗوٛتاٜ ا٘ذاصٜ تٝ عِٛی دس تٛاٖ ٔی ٘یؼتٙذ، ؿٛ٘ذ،ٔی ٔتلُ آٖ تٝ وٝ ػتٛ٘ی تقذ

-6-20-9تش اػاع تٙذ ٟ٘ا سا اص آ٘ضٝ آ فاكّٝ اػتفادٜ ٕ٘ٛد ٚ ، 4-3-3-6-20-9تٙذ  دس ٔمذاس تقییٗ ؿذٜ ٘لف تا ٔؼاٚی

 .داد افضایؾ ٔتشٔیّی 150 تا ٔغاػثٝ ؿذٜ 3 -3-3

 

 وٝ كٛستی دس وٙٙذ،فثٛس ٕ٘ی ػتٖٛ ؿذٜ ٔغلٛس ٞؼتٝ داخُ اص آٟ٘ا عِٛی آسٔاتٛس وٝ تیشٞاییدس  9-02-6-5-3-3

 لشاس ػتٖٛ ٞؼتٝ اص خاسد دس وٝ عِٛی ٞایآسٔاتٛس عَٛ ػشاػش دس تاؿٙذ، تایذ ٘ـذٜ ٔغلٛس دیٍشی تیش تٛػظ آسٔاتٛسٞا

-20-9تا سفایت تٙذٞای  ٘یضٚ  2-3-2-6-20-9تٙذتافاكّٝ ای ٔغاتك  وٝ اص ػتٖٛ فثٛس وٙٙذ فشضی ٞایآسٔاتٛس اص ،داس٘ذ

 .ؿٛد اػتفادٜ 9-20-6-2-3-6ٚ 6-2-3-3

 

اتلاَ  داخُ ٘اعیٝوٝ دس تاؿذ داس  ػشآسٔاتٛسٞای آرذاس  ٘ٛؿ دس ٔٛاسدی وٝ آسٔاتٛسٞای ٔٙفی تیش اص  9-02-6-5-3-4

دس غیش  دادٜ ؿٛد.اتلاَ ادأٝ ٘اعیٝ ، تغشف تاالی  hتٝ ا٘ذاصٜ استفاؿ اتلاَ،  عذ الُ ، ػتٖٛ تایذتیش تٝ ػتٖٛ ختٓ ٔیـٛ٘ذ
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عِٛی تیش اص آسٔاتٛسٞای اضافی لائٓ وٝ داسای لالب ٞای دس تشٌیش٘ذٜ آسٔاتٛسٞای  آسٔاتٛسٞای دس اعشاف ایٗ كٛست، تایذ

 اػتفادٜ ؿٛد.ٓ وٙذ فشاٞ اتلاَفٛلا٘ی تش  تتٗ دس فٛلا٘ی تیش تٛدٜ ٚ ٔغلٛس ؿذٌی ٔـاتٟی سا تشای

 

  اتصال تیز تِ ستَىًاحیِ  هقاٍهت تزضي 9-02-6-5-4

  

دس صٚاتظ صیش  تقییٗ ؿٛد. ایٗ تٙذضٛاتظ ٔغاتك تایذ  ، Vn، اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ ٘اعیٝ ٔماٚٔت تشؿی 9-02-6-5-4-1

ٔغاػثٝ  3-4-5-6-20-9ٔغاتك تٙذ  Aj ٔی تاؿذ. 75/0تشای تتٗ ػثه  تشای تتٗ ٔقِٕٛی تشاتش تا یه، ٚ λضشیة 

 ٔیـٛد.

 :ذٙاص ٞش صٟاس ػٕت تٛػیّٝ تیش ٔغلٛس ؿذٜ تاؿ تی وٝدس اتلاال -الف

                                                                          √        

  :ذٙدس ػٝ ػٕت ٚیا دس دٚ ػٕت ٔماتُ ٞٓ تٛػیّٝ تیش ٔغلٛس ؿذٜ تاؿ تی وٝاتلاالدس  -ب

                                                                          √  
     

 اتلاالت:    ػایش دس  -ج

                                                                         √       

اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ تـشعی ٔغلٛسؿذٜ تّمی ٔیـٛد وٝ فشم تیش ٔتلُ تٝ آٖ اص ػٝ صٟاسْ  ٘اعیٝ 9-02-6-5-4-0

اتلاَ، عَٛ تیش اص تش اتلاَ تایذ عذ الُ  ٘اعیٝاتلاَ تیـتش تاؿذ. تشای ٔٛحش تٛدٖ تیش دس ٔغلٛس وشدٖ ٘اعیٝ فشم ٔٛحش 

-9، 1-2-2-6-20-9، )ب(1-1-2-6-20-9، تاؿذ. فالٜٚ تش آٖ، عَٛ تیش تایذ ضٛاتظ تٙذٞای hتا٘ذاصٜ استفاؿ ٔمغـ تیش، 

 .وشدٜ تاؿذسا سفایت   9-20-6-2-3-5ٚ  9-20-6-2-3-6،  20-6-2-3-2

اتلاَ  ٘اعیٝ دس فشم ٔٛحش فٕكعاكّضشب  تشاتش تا،    اتلاَ تیش تٝ ػتٖٛ،  ٘اعیٝػغظ ٔمغـ ٔٛحش  9-02-6-5-4-3

اتلاَ، تزض دس ٔٛاسدی وٝ فشم تیش اص  ٘اعیٝ فشم ٔٛحش ، اػت.hاتلاَ تشاتش تا استفاؿ وُ ٔمغـ ػتٖٛ،  ٘اعیٝ فٕك. اػت

تیـتش دس ٘ؾش فشم ػتٖٛ ٔتلُ تٝ آٖ وٕتش اػت، تشاتش تا فشم وُ ٔمغـ ػتٖٛ تٛدٜ ٚ٘ثایذ اص وٕتشیٗ دٚ ٔمذاس صیش 

 :ٌشفتٝ ؿٛد

 

 اتلاَ ٘اعیٝ فشم تیش تقالٜٚ فٕك  -الف

 تأغٛس تیش ػتٖٛ ٚرٜٛ ٔٛاصیٔغٛس عِٛی تیش تا  یٗ دٚ ٔمذاس فاكّٝدٚ تشاتش وٛصىتش  -ب

 

 کططي هیلگزدّاي گیزايي طَل 9-02-6-5-5

 

( 11-20-9، وٝ تٝ لالب اػتا٘ذاسد ختٓ ؿذٜ ا٘ذ تایذ تا اػتفادٜ اص ساتغٝ ) ldh،  عَٛ ٌیشایی ٔیٍّشدٞا 9-02-6-5-5-1

  .ٌشدد اختیاس ٔیّیٕتش 150 ٚ تشاتش لغش ٔیٍّشد 8٘ثایذ وٕتش اص  ؿٛد ِٚیٔغاػثٝ 

 

             (9-02-11)                                                                      (    √   )                         
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ؿذٜ ٚ خٓ آٟ٘ا  ٟٔاس دیٛاسٞا ِثٝ ارضای دس یا ٚ ٞاػتٖٛ ٔغلٛسؿذٜ ٞؼتٝ دس تایذ ٔیٍّشد تیشٞا لالب 9-02-6-5-5-0

 تاؿذ. ٘اعیٝ اتلاَتغشف داخُ 

 

تایذ تشاتش تا تضسٌتشیٗ ٔیّیٕتش 34تا لغش وٛصىتش اص ،   ، دس وـؾ ٔؼتمیٓ ٔیٍّشدٞای ٌیشایی عَٛ 9-02-6-5-5-3

 :ؿٛد صیش دس ٘ؾش ٌشفتٝ)اِف( ٚ )ب(  ذاسٔمدٚ 

 

 عَٛ تشاتش  5/2   : سیختٝ ؿذٜ تاؿذ ٜدس یه ٔشعّٝ دس صیش ٔیٍّشد ٔیّیٕتش تتٗ 300عذ اوخش وٝ  ٔٛاسدیدس -الف

 .11-20-9دس ساتغٝ      ، لالتذاس ٔیٍّشدٞای ٌیشایی

 عَٛ تشاتش 25/3   :سیختٝ ؿذٜ تاؿذ تتٗ دس یه ٔشعّٝ دس صیش ٔیٍّشد ٔیّیٕتش 300 تیـتش اص وٝ ٔٛاسدی دس  -ب

 .11-20-9دس ساتغٝ      ، لالتذاس ٔیٍّشدٞای ٌیشایی

  

 رضء یا ٚ ػتٖٛ ؿذٜ ٔغلٛس ٞؼتٝ داخُ اص تایذ ؿٛ٘ذٔی ختٓ اتلاَ یه تٝ وٝ ٔؼتمیٕی ٔیٍّشدٞای 9-02-6-5-5-4

 ٞؼتٝ اص خاسد دس اصٔیٍّشدٞایی وٝ لؼٕت آٖ، تشای    ، ٔؼتمیٓ دس وـؾ عَٛ ٌیشائیؿٛ٘ذ.  دادٜ فثٛس دیٛاس ِثٝ

 ؿٛد. دادٜ افضایؾ تشاتش 6/1ا٘ذاصٜ  تٝ تایذ داس٘ذ، لشاس ؿذٜ ٔغلٛس

  

 تایذ اسضاء ٔیىٙٙذ، عَٛ ٟٔاسی دس وـؾ سا 10-4-9 داس وٝ ضٛاتظ تٙذ ػشدس ٔیٍّشدٞای آرذاس  9-02-6-5-5-5

 .دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد 3db آٟ٘ا ٘ثایذ وٕتش اصفاكّٝ آصاد تیٗ  ِٚی، دٔغاػثٝ ٌشد 4-3-21-9 ٔغاتك تٙذ

 

 )ٍيژُ( سياد  تاضكل پذيزي ايساسُ ديَارّاي 9-02-7

 

تیشٞای ٞٓ  ؿأُ، ٚیا ارضاء آٟ٘ا صیادپزیشی تا ؿىُ  عشاعی دیٛاسٞای ػاصٜ ای دس تایذتٙذ  ایٗ ضٛاتظ (الف) 9-02-7-1

دیٛاس پایٝ ٞا وٝ تٝ فٙٛاٖ لؼٕتی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ  ٚ ٘یض (1-20)ؿىُ لغقات لائٓ ٚ افمی دیٛاسٞا ٚ ،تٙذ

)ٔغاتك تقشیف دس فلُ لغقات لائٓ دیٛاسی ٞؼتٙذ وٝ اتقاد آٟ٘ا عاِت خاكی اص دیٛاس پایٝ ٞا . ٔٙؾٛس ٔیـٛ٘ذ اػتفادٜ ؿٛد

 تقییٗ ٔی ؿٛد. پایٝی دیٛاسعذاوخش تشؽ دس آٟ٘ا اص عشیك تـىیُ ِٛالی خٕیشی دس دٚ ا٘تٟا  وٝ  تٝ ٌٛ٘ٝ ای اػت( 9-2

 ؿىُ پزیشی صیاد اِضأی اػت. دس ٕٞٝ دیٛاسٞا ٚ دیٛاس پایٝ ٞا تا 2-7-20-9سفایت تٙذ 

، ضٛاتظ عشاعی تش اػاع دٚ ٘ؼثت لغقات لائٓ دیٛاسدس (ب) 9-02-7-1
  

  
  ٚ

  

  
تقییٗ  )اِف( تا )ج( ایٗ تٙذٚ ٔغاتك  

 :ٔیـٛد
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 تا تاصؿٛ ػاصٜ ایدیٛاس 1-20-9ؿىُ 

 

⁄    وٝ   ٔٛاسدیدس   -الف     ⁄      یا  ٚ   تایذ ٔـاتٝ دیٛاس  (1-20-9ؿىُ) لغقٝ لائٓ دیٛاستاؿذ،    

 عشاعی ؿٛد. 9-7-20-9، ٚ 4-7-20-9، 3-7-20-9ٚ تا سفایت تٙذٞای   ػاصٜ ای

⁄    وٝ   ٔٛاسدیدس  -ب          ٚ      ⁄ تایذ ٔـاتٝ  (1-20-9ؿىُ) یا دیٛاسپایٝلغقٝ لائٓ دیٛاستاؿذ،     

 عشاعی ؿٛد.  4-3-6-20-9ٚ   3-3-6-20-9ٚ   2-3-6-20-9ػتٖٛ ٚتا سفایت تٙذٞای 

⁄    وٝ   ٔٛاسدیدس   -ج         ٚ          ⁄ سا ٔیتٛاٖ تزای  یا دیٛاس پایٝدیٛاسلغقٝ لائٓ تاؿذ،    

 ( عشاعی ٕ٘ٛد. ج) 1-6-7-20-9)اِف( اِی  1-6-7-20-9سفایت ضٛاتظ لؼٕت )ب( ایٗ تٙذ، تا سفایت تٙذ 

 

ٚیا ضخأت  دس ٔماعـ دیٛاس یا دیٛاسپایٝ تـىیُ ؿذٜ اصراٖ ٚ تاَ راٖلؼٕت فشم    عَٛ افمی ٚ    استفاؿ آصاد،    

 اػت.تا ٔمغـ ٔؼتغیّی پایٝ یا دیٛاسدیٛاسدس 

 

 

 ّاي ٌّذسيهحذٍديت   9-02-7-0

 

 :سفایت ؿٛد تایذ صیش )اِف( ٚ )ب( ٞٙذػی ٞایٔغذٚدیت ایٜصػا دیٛاسٞای دس 9-02-7-0-1

 .ؿٛد اختیاس ٔتشٔیّی 150 اص وٕتش ٘ثایذ دیٛاس ضخأت  -الف    

 وٕتش ٘ثایذ ٔشصی فضٛ فشم ؿٛد،ٔی ٌشفتٝ واس تٝ 4-7-20-9تٙذ  ٔغاتك ٔشصی ارضای آٟ٘ا دس وٝ دیٛاسٞایی دس  -ب    

 .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔتشٔیّی 300 اص

 

 وٝ ٔٛاسدی دس. وشد خٛدداسی تضسي اتقاد تا تاصؿٛٞای ایزاد اص أىاٖ عذ تا تایذ ایػاصٜ دیٛاسٞای دس 9-02-7-0-0

 دیٛاسٞای كٛست تٝ تتٛا٘ذ دیٛاس وٝ ٌشفت ٘ؾش دس عٛسی سا آٟ٘ا ٞٙذػی ٔٛلقیت تایذ تاؿذ ٘اپزیشارتٙاب تاصؿٛٞا ایٗ ایزاد

 فّٕىشد دس تاصؿٛ ٚرٛد احش ٔٙاػة ٞایآصٔایؾ یاٚ  دلیك تغّیُ وٕه تا تایذ كٛست ایٗ غیش دس. ٕ٘ایذ فُٕ ٕٞثؼتٝ

 .ؿٛد تشسػی دیٛاس

 افمی دیٛاس لغقٝ

 لغقٝ لائٓ دیٛاس

hw 

lw 
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 ػٕت، ٞش دس راٖ تش اص ؿذٜ ٌیشیا٘ذاصٜ تاَ، ٔؤحش شمف ؿىُ U  ٚT  ٚL ٔمغـ تا دیٛاسٞای عشاعی دس 9-02-7-0-3

 تشدلیك تغّیُ تا آ٘ىٝ ٍٔش ؿٛد، ٌشفتٝ ٘ؾش دس صیش )اِف( ٚ )ب( ٔمادیش اص تیـتش ٘ثایذ ؿٛدٔی تشدٜ واس تٝ ٔغاػثات دس وٝ

 :وشد تقییٗ سا آٖ ٔمذاس تتٛاٖ

 

 ٔزاٚس دیٛاس راٖ تا دیٛاس راٖ تیٗ فاكّٝ ٘لف  -الف

 دیٛاس وُ استفاؿ یه صٟاسْ -ب

 

 افقي ٍ قائن آرهاتَرّاي 9-02-7-3

 

 افمی ٚ لائٓ أتذاد دٚ اص یه ٞیش دس دیٛاسوُ ٔمغـ تٝ آسٔاتٛس ػغظ ٔمغـ ٘ؼثت ایػاصٜ دیٛاسٞای دس 9-02-7-3-1

تزاٚص     √            اص ،   ، سدیٛا ٔمغـ دس ٔٛرٛد عشط تشؿی ٘یشٚی آ٘ىٝ ٍٔشتاؿذ،  0025/0وٕتش اص  ٘ثایذ

 سفایت ؿٛد. 6-13-9 تٙذ ضٛاتظ تایذ دیٛاس دس     ، ٚیا لائٓ،    افمی،٘یاص ٔٛسد ٔیٍّشد عذالُ تشای عاِت ایٗ . دس٘ىٙذ

 اختیاس ٔتشٔیّی 350 اص تیـتش ٘ثایذ افمی ٚ لائٓ أتذاد دٚ ٞش دس یىذیٍش اص ٔیٍّشدٞا ٔشوض تا ٔشوض فاكّٝ  9-02-7-3-0

 كفغٝ تشؽ تٛصیـ ؿٛ٘ذ. ػغظاػتفادٜ ٔیـٛد تایذ تلٛست ٕٔتذ تٛدٜ ٚدس Vnتشای تأیٗ  اص آٟ٘ا وٝٔیٍّشدٞائی  .ؿٛد

 

  √            دس آٟ٘ا وٝ دیٛاسٞایی دس 9-02-7-3-3
ٚ یا   

  

  
 ٔیٍّشد ؿثىٝ دٚ واسٌیشی تٝ  ،تاؿذ     

 . اػت اِضأی

 

-21-9 ٚ 3-21-9 ٞایٚكّٝ یا ٟٔاس ٌشد٘ذ وٝ ٔغاتك تٙذ ٌٛ٘ٝ ایٔیٍّشدٞا دس دیٛاسٞای ػاصٜ ای تایذ تٝ  9-02-7-3-4

 :آیذٛرٛد ت ،   ، دس آٟ٘ا أىاٖ ایزاد تٙؾ وــی تؼّیٓ ،ایٗ تٙذٔٛاسد )اِف( تا )ج(   ٚ 4

 

اص دیٍشفشاتش اص ٔغّی وٝ        عذ الُ تشاتش تا تایذ تا عِٛی ،دیٛاس فٛلا٘یآسٔاتٛسٞای عِٛی، تزض دس لؼٕت   -الف

 .دادٜ ؿٛ٘ذادأٝ  ٘یؼتٙذ٘یاص ٔٛسد  ٘ؾش خٕـی

ٚرٛد داسد، عَٛ ٟٔاسی آسٔاتٛسٞا اعتٕاَ تؼّیٓ آسٔاتٛسٞای عِٛی  ،دس ٔغُ ٞائی وٝ دس احش تغییش ٔىاٟ٘ای را٘ثی  -ب

 ؿٛد. دس ٘ؾش ٌشفتٝتؼّیٓ دس وـؾ  ٔغاػثٝ ؿذٜ تشای عَٛ ٟٔاسی تشاتش 25/1تایذ 

ٚ ٚكّٝ ٞای رٛؿی  7-2-2-6-20-9ٚ  6-2-2-6-20-9تٙذ  ٔغاتكدس آسٔاتٛسٞا، ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی تایذ   -ج

 . دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ 8-2-2-6-20-9ٔغاتك تٙذ 

 

  )ٍيژُ( تا ضكل پذيزي سياد ايساسُ ديَارّاي در هزسي اجشاي  9-02-7-4

 

 3-4-7-20-9یا  2-4-7-20-9تٙذٞای  ضٛاتظ یىی اص٘یاص تٝ ارضاء ٔشصی ٚیظٜ دس ِثٝ دیٛاسٞا تش اػاع  9-02-7-4-1

 تایذ سفایت ٌشد٘ذ.٘یض  5-4-7-20-9ٚ  4-4-7-20-9تٙذٞای ضٛاتظ فالٜٚ تش آٖ،  تقییٗ ٔیـٛد.
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 پیٛػتٝتلٛست  آٖ ػاصٜ تا تاالی ؿاِٛدٜاص  ٚ تٛدٜ       hw / lwدسآٟ٘ا   دیٛاسٞا ٚ دیٛاس پایٝ ٞائی وٝ 9-02-7-4-0

تایذ ضٛاتظ )اِف( ٚ  تاؿذ،ا٘زاْ ؿذٜ  خٕؾ ٚ تاس ٔغٛسی دستشای یه ٔمغـ تغشا٘ی تٟٙا ادأٝ داؿتٝ ٚ دس آٟ٘ا عشاعی 

 عشاعی ؿٛ٘ذ:  3-4-7-20-9یا تش اػاع تٙذ  الٙاؿ ٕ٘ایٙذ ٚسا   ایٗ تٙذ)ب( 

 

 تشلشاس تاؿذ، ٘ٛاعی فـاسی دیٛاس تایذ تا ارضاء فـاسی ٚیظٜ تمٛیت ؿٛ٘ذ. صیش ساتغٝوٝ  ٔٛاسدیدس   -الف  

                 (9-02-10)                                                                          
  

       
  
  

 
                      

وٝ تشای تاس ٔغٛسی ضشیة داس تٝ ٕٞشاٜ ٔماٚٔت خٕـی اػٕی ٞٓ اػت  تضسٌتشیٗ فٕك ٔغٛس خٙخی c ،دس ساتغٝ فٛق   

. ٘ؼثت ٔغاػثٝ ٔیـٛد    ػاص تا تغییش ٔىاٖ را٘ثی عشط
  

  
 ٔٙؾٛس ؿٛد. 005/0٘ثایذ وٕتش اص  

 

تٝ  ،تایذ ٔشصیارضاء ٚیظٜ ، آسٔاتٛسٞای فشضی تاؿذٚیظٜ ٘یاص  ٔشصی)اِف( تٝ ارضاء  ضاتغٝدس ٔٛاسدی وٝ تش اػاع   -ب   

عذ الُ  ،دس أتذاد لائٓ دس تاال ٚپاییٗ ٔمغـ تغشا٘ی اراصٜ دادٜ ؿذٜ اػت،س( ) 4-4-7-20-9 تٙذدس رض دس ٔٛاسدی وٝ 

ٚ    تٝ ا٘ذاصٜ وٛصىتشیٗ دٚ ٔمذاس 
  

   
 ذ.ٙادأٝ یات،  

 

اص ضٛاتظ ایٗ تٙذ  2-4-7-20-9ٔی تٛاٖ تزای اػتفادٜ اص ضٛاتظ تٙذ ارضاء ٔشصی ٚیظٜ تشای عشاعی  9-02-7-4-3

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد.

 صِضِٝ، احش ؿأُ ضشیة داس،  تاسٞای تشویثاتاحش تغت دیٛاس ٔمغـ فـاسی تاس دٚستشیٗ دس تتٗوٝ تٙؾ فـاسی  ٔٛاسدیدس  

     اص 
 وٝ ،دیٛاس استفاؿ أتذاد دس ٔمغقی اص تٛأٖی سا ایٗ ارضاء .ؿٛد تیٙیپیؾٚیظٜ  ٔشصی ارضای تایذ تاؿذ، تیـتش  

      اص  آٖ دس تتٗ فـاسی تٙؾ
 ٚ دیٛاس ٔمغـ دس تٙؾ خغی تٛصیـ فشم تا تتٗ فـاسی تٙؾ وشد. لغـ  تاؿذ وٕتش  

تٙذ ضٛاتظ تش اػاع  فشم ٔٛحش تاَ، تایذ U   ٚTتا ٔمغـ  یدس دیٛاسٞا .ؿٛدٔی ٔغاػثٝ وُ ٔمغـ ٔـخلات اػاع تش

 ؿٛد.  ِغاػ  9-20-7-2-3

 

اِضأات ٘یاص اػت،  ٚیظٜ شصیارضاء ٔ تٝ 3-4-7-20-9یا  2-4-7-20-9دس ٔٛاسدی وٝ تش اػاع تٙذٞای  9-02-7-4-4

 تشآٚسدٜ ؿٛد: صیش تایذ( )س تا)اِف(  تٙذٞای

 

ٚ         ٔشصی تایذ تلٛست افمی تا فاكّٝ ای تشاتش تا تیـتشیٗ دٚ ٔمذاس  رضء  -الف
 

 
تٝ  اص دٚستشیٗ تاس فـاسی 

تاس ٔغٛسی احش تضسٌتشیٗ فاكّٝ ٔغٛس خٙخی اص دٚستشیٗ تاس فـاسی اػت وٝ تغت  c ادأٝ یاتذ.  ػٕت ٔشوض ٔمغـ دیٛاس

 . آٚسدٜ ؿذٜ اػتتذػت      تغییش ٔىاٖ را٘ثی عشط وٝ ٔتٙاؽش تا ،ضشیة داس تٝ ٕٞشاٜ ٔماٚٔت خٕـی اػٕی

 ، دس كٛست ٚرٛد ٚ ؿأُ تاَ دیٛاسؿذٜ اػت  تذػت آٚسدٜ)اِف(  تٙذٔغاتك  ،، دس عَٛ افمیb، رضء ٔشصیفشم   -ب

ؿٛد، ٘ثایذ اص  ٘یض ٔی
  

  
 وٕتش تاؿذ.  

 2.0 وٝدیٛاس پایٝ ٞائی ٚ دس دیٛاسٞا   -ج
  

  
، ٚ تٝ س٘ذتا تاالی دیٛاس ادأٝ دا سٚی ؿاِٛدٜ اص پیٛػتٝٛدٜ ٚ تلٛست ت   

 دس آٟ٘ا یه ٔمغـ تغشا٘ی تشای خٕؾ ٚ تاسٞای ٔغٛسی تٛدٜ ٚتٟٙا ٌٛ٘ٝ ای عشاعی ؿذٜ ا٘ذ وٝ داسای 
 

  
 

 

 
، اػت 

 ٔیّیٕتش تاؿذ. 300تشاتش یا تضسٌتش اص  تایذ ،)اِف( ٔغاػثٝ ؿذٜ تٙذعِٛی وٝ ٔغاتك  ، دسb، رضء ٔشصیفشم 
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ٚتا عذ  سا ؿأُ ؿذٜٔشصی تایذ فشم ٔٛحش تاَ دس فـاس رضء، U، T،  ٚL دیٛاسٞای تا ٔمغـ ٔمغـ تا دس دیٛاسٞای  -ت

 .ادأٝ داؿتٝ تاؿذٔیّیٕتش دسٖٚ راٖ  300الُ 

-3-6-20-9 تٙذ ٚ ٘یض)اِف( اِی )ث(  2-3-3-6-20-9 تٙذ ٔٙذسد دستایذ ضٛاتظ  ٔشصی رضءآسٔاتٛسٞای فشضی   -ث

ٔیّیٕتش ٚ دٚ ػْٛ  350اص وٕتشیٗ دٚ ٔمذاس 2-3-3-6-20-9دس تٙذ    وٝ ٔمذاس  تٝ ٌٛ٘ٝ ای ایذسا اسضاء ٕ٘  3-3

عؼاب  3-3-3-6-20-9تٙذ  ؿشط )اِف( فشضی وٝ تش اػاعٕٙٛدٜ، ٚ فاكّٝ آسٔاتٛسٞای ٘تزاٚص  ٔشصیضخأت فضٛ 

 ؿذٜ اػت تشاتش تا یه ػْٛ تقذ عذ الُ فضٛ ٔشصی تاؿذ.

 :تقییٗ ٔیـٛد ٔغاتك صیش ٔمذاس آسٔاتٛسٞای فشضی  -ج

 

            تایذ تشاتش تا تیـتشیٗ ٔمذاس  ⁄       ، ٘ؼثت تا خغٛط ٔؼتمیٓ دٚسٌیشٞایدس كٛست اػتفادٜ اص  -

   (
  

   
  )

  
 

   
ٚ یا    

  
 

   
 تاؿذ. 0.09  

 تایذ تشاتش تا تیـتشیٗ ٔمذاس    ، ٘ؼثت دٚسٌیشٞای دایشٚیدس كٛست اػتفادٜ اص دٚسپیش ٞا ٚیا  -

      (
  

   
  )

  
 

   
    ٚ یا    

  
 

   
 .تاؿذ 

  

آٖ  ارضاء ٔشصیآسٔاتٛسٞای فشضی الصْ اػت ، ؿذٜ تاؿذٚالـ  تغتا٘ی آٖتشاص دس دیٛاسوٝ ٔمغـ تغشا٘ی  دس ٔٛاسدی  -چ

ٔغاػثٝ  ٔشصیوٝ تشای تضسٌتشیٗ ٔیٍّشد عِٛی فضٛ    ، تٝ ا٘ذاصٜ عذالُ 4-3-7-20-9ضٛاتظ تٙذ  تش اػاع ٔمغـ 

ٚیظٜ تش سٚی پی، ؿاِٛدٜ ػشاػشی، ٚیا ػش ؿٕـ  ٔشصیادأٝ یاتذ. دس كٛستی وٝ فضٛ دیٛاس ؿذٜ اػت دس داخُ تىیٝ ٌاٜ 

،  ٔیّیٕتش 300عذالُ ٚ 3-2-9-20-9ٔمذاس تذػت آٔذٜ اص تٙذ تٝ ا٘ذاصٜ  ٚیظٜ ٔشصیختٓ ؿٛد، آسٔاتٛسٞای فشضی فضٛ 

 .(2-20-9)ؿىُ  دس داخُ پی یا ػشؿٕـ ادأٝ یاتذ

دیٛاس ادأٝ یاتٙذ. ایٗ آسٔاتٛسٞا تایذ دس ٞؼتٝ ٔغلٛس  ا٘تٟایٔیّیٕتشی  150آسٔاتٛسٞای افمی دس راٖ دیٛاس تایذ تا   -ح

تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٟٔاس ؿٛ٘ذ وٝ تتٛا٘ٙذ تٙؾ عذ  داس، ػشآسٔاتٛسٞای تا اػتفادٜ اص لالتٟای اػتا٘ذاسد ٚ یا  ٔشصیؿذٜ ارضاء 

دیٛاس  افمی ٞایوافی تشای ٟٔاس آسٔاتٛس عَٛ داسای ٔغلٛس ؿذٜ ٔشصیساتغُٕ ٕ٘ایٙذ. دس كٛستی وٝ فضٛ    تؼّیٓ، 

، ٚ ذٙتاؿتذٖٚ لالب ا٘تٟائی 
    

 
 اص  تضسٌتش راٖ افمیآسٔاتٛس   

     

 
 ، ٔٛاصی تا آسٔاتٛس راٖ،آسٔاتٛس فشضی فضٛ ٔشصی 

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد. داس ػشلالب اػتا٘ذاسد ٚ یا غیش تذٖٚ  افمیتٛاٖ اص آسٔاتٛسٞای  ثاؿذ، ٔی٘

 

 ضٛاتظ٘یاصی ٘ثاؿذ، ٚیظٜ  ٔشصیتٝ ارضاء  3-4-7-20-9ٚ  2-4-7-20-9وٝ تش اػاع تٙذٞای  ٔٛاسدیدس  9-02-7-4-5

 سفایت ؿٛ٘ذ: صیش تایذ)اِف( ٚ )ب( 

 

دیٛاس اص  ٔشصیفضٛ ٘ؼثت آسٔاتٛسٞای عِٛی  ٔٛاسدی وٝدس   -الف
   

  
، فضٛ ٔشصیتزاٚص ٕ٘ایذ، آسٔاتٛسٞای فشضی  

سا  )اِف( اِی )ث( 2-3-3-6-20-9ضٛاتظ تٙذٞای )اِف(  4-4-7-20-9تٙذ  ٔغاتكتایذ دس عِٛی  ،2-20ٔغاتك ؿىُ 

تشاتش لغش وٛصىتشیٗ  8ٔیّیٕتش ٚیا  200آسٔاتٛسٞای فشضی  ٘ثایذ اص وٕتشیٗ دٚ ٔمذاس  ایٗ اسضاء ٕ٘ایٙذ. فاكّٝ

آسٔاتٛسٞای عِٛی دس احش تغییش تیـتش تاؿذ. دس كٛستی وٝ اعتٕاَ راسی ؿذٖ  ،   ، آسٔاتٛسٞای اكّی خٕـی دیٛاس

دس تاال  ٔغذٚدٜ ایآسٔاتٛسٞای فشضی دس  ایٗؿىّٟای را٘ثی غیش االػتیه دس ٔماعـ تغشا٘ی ٚرٛد داؿتٝ تاؿذ، فاكّٝ 

۲۱۰

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



               ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلسله                                                                                          -9-02
 

 
 

ٚ    ٚ پائیٗ ٔمغـ تغشا٘ی وٝ تشاتش یا تضسٌتش اص تیـتشیٗ دٚ ٔمذاس 
  

   
 150تشاتش تا وٛصىتشیٗ دٚ ٔمذاس  ایذت اػت 

 .دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد،      ٔیّیٕتش ٚ

ِثٝ  تٝوٕتش اػت، آسٔاتٛسٞای افمی وٝ     √         اص دس كفغٝ دیٛاس    تزض دس ٔٛاسدی وٝ دس دیٛاسٞا،  -ب

اػتا٘ذاسد وٝ آسٔاتٛسٞای عِٛی ِثٝ سا دس ا٘تٟایی داسای لالب  تایذ ء ٔشصی ختٓ ٔیـٛ٘ذارضادیٛاسٞای تذٖٚ ا٘تٟائی ٞای 

 اتؿىُ وٝ ٞٓ لغش ٚٞٓ فاكّٝ  Uاػتا٘ذاسد فٛق ٔیتٛاٖ اص آسٔاتٛسٞای ا٘تٟایی تاؿٙذ. تزای لالب  ،تش ٔیٍیشد

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد. ،فشضی تٛدٜ ٚ تٝ آٟ٘ا ٚكّٝ ؿذٜ اػت آسٔاتٛسٞای

 
 

 

 

 

 

 ٘یاصی ٘یؼت ٚسٌیشدتٝ 

 ٔی ؿٛ٘ذ عشاعی 5-4-8-20ٞا ٔغاتك تٙذ دٚسٌیش 

 رضء ٔشصی ٚیظٜ
cm 30 

 رضء ٔشصی تا ِثٝ پی فاكّٝ داسد
 رضء ٔشصی دس ٘ضدیىی ِثٝ پی ٚالـ اػت

  
  

  
 

دس كٛستیىٝ 
 

  
 

 

 
 

 b 30 cmتاؿذ تایذ 

 

عَٛ آصاد دس     

تاسٞای فـاسی ٔاوضیٕٓ 

 دس دیٛاس یا دیٛاس پایٝ

2.8 

2.8 

دیٛاس تا ٘ؼثت  –اِف 
  

  
-9ٚ یه ٔمغـ تغشا٘ی وٝ عشاعی آٖ تشای خٕؾ ٚ تاسٔغٛسی ٚ تا اػتفادٜ اص تٙذٞای      

 عشاعی ٔی ؿٛد. 9-20-7-4-5ٚ  9-20-7-4-4ٚ  20-7-4-2

2.8 

2.8 

 ؿٛ٘ذ عشاعی ٔی 5-4-7-20-9تا  3-4-7-20-9دیٛاس ٚ دیٛاس پایٝ تا اػتفادٜ اص تٙذٞای  –ب 

2.8 

 5-4-8-20تًٙ ٞا ٔغاتك تٙذ 

 ؿٛ٘ذ ٔی عشاعی

عَٛ ٌیشائی اص ِثٝ تاال ٚ پائیٗ تاصؿٛ وٝ 

 دس آسٔاتٛس ٔغاػثٝ ٔی ؿٛد fyتشای تٙؾ 

 تٝ رضء ٔشصی ٚیظٜ ٘یاص اػت
 ٘یاصی ٘یؼت دٚسٌیشٝ ت

-4-8-20ٞا ٔغاتك تٙذ دٚسٌیش 

5 
تٝ رضء ٔشصی ٚیظٜ ٘یاص 

اػت. تٝ یادداؿت 

 ٔشارقٝ ؿٛد.

σیادداؿت : دس ٔٛاسدی وٝ تٙؾ فـاسی عذاوخش دس تاسٞای ا٘تٟایی  تاؿذ اِضأات رضء ٔشصی ٚیظٜ تایذ سفایت         

σؿٛد. رضء ٚیظٜ ٔشصی، تایذ تا آ٘زا ادأٝ یاتذ وٝ تٙؾ فـاسی عذاوخش  تاؿذ. دس ایٗ ٔٛاسد تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ          
  

  
 )ج( واستشد ٘ذاسد.4-4-7 -20-9اػت ضٛاتظ تٙذ      

 ٔمغـ تغشا٘ی
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 الشاهات اجشاء هزسي در ديَارّاي ساسُ اي ٍيژُ 0-02-9ضكل 

 

 ّوثستِ ديَارّاي در ّوثٌذ تیزّاي 9-02-7-5

 

) ،4ٔؼاٚی یا تضسٌتش اص تیش دٞا٘ٝ آصاد تٝ استفاؿ عَٛ ٘ؼثت  دس آٟ٘ا وٝدس تیشٞای ٕٞثٙذ  9-02-7-5-1
  

 
 ٔی(،   

، سفایت فُٕ ٔی وٙٙذ یػتٛ٘ٞای تىیٝ ٌاٜ دیٛاسٞا تٝ فٙٛاٖ  ٞای ِثٝ آ٘ىٝ فشم تا ، 2-6-20-9اِضأات تٙذ تایذ تاؿذ

 1-1-2-6-20-9ؿٛد. دس كٛستیىٝ تتٛاٖ ٘ـاٖ داد تیش داسای پایذاسی را٘ثی ٔٙاػة اػت، ِضٚٔی تٝ افٕاَ ضٛاتظ تٙذ 

 تاؿذ. ٕ٘ی )ب(ٚ)ج( 

 

) ،2وٛصىتش اص  ،٘ؼثت عَٛ دٞا٘ٝ آصاد تٝ استفاؿ دس تیشٞای ٕٞثٙذ وٝ دس آٟ٘ا 9-02-7-5-0
  

 
   ٚ،تٛدٜ (   

        √  
 ،٘ؼثت تٝ ٔشوض تیش ٔتماسٖ ٔی تاؿٙذوٝ ٔتماعـ دٚ ٌشٜٚ آسٔاتٛسٞای لغشی  اصتاؿذ، تایذ ٔی      

 اػتفادٜ ٌشدد.

تٛا٘ایی تاستشی لائٓ آٟ٘ا ، أىاٖ خشٚد اضغشاسی اص ٕٞثٙذ،  ٞایتیشرا٘ثی ػختی ٚ ٔماٚٔت  دسكٛستی وٝ تا عزف

  .عفؼ ٌشدد، سفایت ایٗ ضاتغٝ اِضأی ٘یؼتاء غیش ػاصٜ ای ٚ اتلاالت آٟ٘ا تٝ ػاصٜ ػاختٕاٖ، ٚیا ا٘ؼزاْ ارض

  

رٛد ٘ذاسد، ٔیتٛاٖ ٚ 2-5-7-20-9یا  1-5-7-20-9وٝ ٞیضىذاْ اص ؿشائظ تٙذٞای  ی ٕٞثٙذیدس تیشٞا 9-02-7-5-3

ٚیا اص آسٔاتٛسٞائی ٔغاتك  ،لشاس دادٜ ؿذٜتیش  ٔشوض ٘ؼثت تٝوٝ تلٛست ٔتماسٖ  ٔتماعـیا اص دٚ ٌشٜٚ آسٔاتٛسٞای لغشی 

 ،یػتٛ٘ ٞای تىیٝ ٌاٜتٝ فٙٛاٖ   ، ٚ تا ٔٙؾٛسٕ٘ٛدٖ ِثٝ دیٛاسٞا4-6-20-9 ،3-2-6-20-9،  2-2-6-20-9ضٛایظ تٙذٞای 

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد.

 

تمٛیت ؿذٜ ا٘ذ تایذ  ،تیش ٘ؼثت تٝ ٔشوض ، ٔتماسٖٔتماعـتا دٚ ٌشٜٚ آسٔاتٛسٞای  دس تیشٞای ٕٞثٙذی وٝ 9-02-7-5-4

 ٕ٘ی تاؿذ: 8-11-9تٙذ سفایت٘یاصی تٝ  ٚ صیش سا سفایت ٕ٘ٛد )ج( یا  )ت( ٞایدٚ تٙذ )اِف( ٚ )ب( ٚیىی اص تٙذ

 

  د:     ٌشداص ساتغٝ صیش ٔغاػثٝ  Vn  -الف

            (9-02-13)                                                                 √               

 ٔیثاؿذ. ٕٞثٙذصاٚیٝ تیٗ آسٔاتٛسٞای لغشی ٚ ٔغٛس عِٛی تیش αدس ساتغٝ فٛق، 

دس  آسٔاتٛسٞا ٔذفٖٛدس دٚ یا صٙذ الیٝ تـىیُ ؿٛد. عَٛ  ،ٔیٍّشد 4ٞشٌشٜٚ ٔیٍّشدٞای لغشی تایذ عذ الُ اص  -ب

 آٖ ٞا دس وـؾ تاؿذ. ٌیشائیتشاتش عَٛ  25/1عذ الُ تشاتش تایذ  ،دیٛاس

آٟ٘ا دس أتذاد ٔٛاصی تا  یوٝ تقذ تیشٚ٘ خغٛط ٔؼتمیٓ تاٞش ٌشٜٚ ٔیٍّشدٞای لغشی تایذ تا آسٔاتٛسٞای فشضی   -ج

 ٘ثایذ اص تیـتشیٗ دٚ ٔمذاس صیش وٕتش اختیاس ؿٛد:تشای آٟ٘ا  Ashٔمذاس  ٚ ٔغلٛسؿٛ٘ذ ،تٛدٜ bwفشم راٖ تیش ٕٞثٙذ 

          (9-02-14)                                                                                      
  
 

   
               

          (9-02-15)                                                                       (
  

   
  )
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ٔٛرٛد دس ٞش صٟاس عشف ٞشٌشٜٚ آسٔاتٛسٞای لغشی  9-4 تٙذ ٔغاتك پٛؿؾ تتٗفشم ٔیـٛد،   تٝ ٔٙؾٛس ٔغاػثٝ 

ؿؾ تشاتش لغش ٚاص  تاؿذ)ج( 3-3-3-7-20تٙذ  ٔغاتك لغشی تایذ . فاكّٝ آسٔاتٛسٞای فشضی دس أتذاد آسٔاتٛسٞایاػت

ٔیّیٕتش تیـتش  350فاكّٝ ػٙزاق ٞا ٚیا ػاق تًٙ ٞا اص یىذیٍش اص  ٘یض ٘ثٛدٜ ٚوٛصىتشیٗ آسٔاتٛس لغشی تیـتش  اػٕی

دس ٔغُ تماعـ آسٔاتٛسٞای  .پیؾ تیٙی ؿٛ٘ذ٘ثاؿذ. آسٔاتٛسٞای فشضی تایذ دس ٔغُ تماعـ آسٔاتٛسٞای لغشی ٘یض 

 ،تغییش ٘ىٙذتٝ ؿشعی وٝ فاكّٝ آٟ٘ا اص یىذیٍش ٚ٘یض ٔغذٚدیت ٞای ٘ؼثت عزٕی  سا آسایؾ آسٔاتٛسٞای فشضی ،لغشی

دس ٞش أتذاد تا ػغظ ٔمغقی  ،اضافی عِٛی ٚ فشضی فٛالد ی ٔمذاستایذ  تیش ٔمغـ ٔیتٛاٖ تغییش داد. دس اعشاف ٔغیظ

 .دادٔیّیٕتش اص یىذیٍش لشاس 300ٚ تٝ فاكّٝ عذ اوخش           عذ الُ تشاتش تا

، ٚتا ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ ث() تا)اِف( 2-3-3-6-20-9دس تٕاْ ػغظ ٔمغـ تیش ٔغاتك تٙذٞای  تایذ آسٔاتٛسٞای فشضی )ت(

 عذ الُ تشاتش تا تیـتشیٗ دٚ ٔمذاس صیش، لشاس دادٜ ؿٛد:    

 

           (9-02-16 )                                                                               
  
 

   
                  

           (9-02-17)                                                                 (
  

   
  )

  
 

   
            

 

وٛصىتشیٗ آسٔاتٛسٞای لغشی ٚ  ؿؾ تشاتش لغش اػٕیفاكّٝ آسٔاتٛسٞای فشضی اص یىذیٍش ٘ثایذ اص وٕتشیٗ دٚ ٔمذاس 

لائٓ ٚ افمی دس كفغٝ ػغظ ٔمغـ تیش  ٞایٞا دس أتذاد دٚسٌیشٔیّیٕتش، تیـتش تاؿذ. فاكّٝ ػٙزاق ٞا ٚیا ػاق  150

تا لغش تشاتش یا تضسٌتش اص لغشؿاٖ اق تًٙ ٞا تایذ تا آسٔاتٛسٞای عِٛی تزاٚص ٕ٘ایذ. ػٙزاق ٞا ٚ ػٔیّیٕتش  200٘ثایذ اص 

 ا٘تخاب ٕ٘ٛد. 6-3-2-6-20-9آسایؾ تًٙ ٞا سا ٔیتٛاٖ ٔغاتك ٔـخلات تٙذ  .سا دس تش ٌیش٘ذ

 

 ديَار پايِ ّا  9-02-7-6

 

-20-9تٙذٞای ٔشتٛط تٝ ػتٖٛ ٞا دس لاب ٞای تا ؿىُ پزیشی صیاد، ٔٛضٛؿ  دس دیٛاس پایٝ ٞا تایذ ضٛاتظ 9-02-7-6-1

، ٞا ٌشٜتش، ٚ تا ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ ػغٛط فٛلا٘ی ٚتغتا٘ی استفاؿ آصاد دیٛاس پایٝ تٝ فٙٛاٖ 9-20-7-4، ٚ 9-20-6-3-3، 6-3-2

دس دیٛاس پایٝ ٞائی وٝ دس آٟ٘ا  سفایت ؿٛ٘ذ. 
  

  
 ضٛاتظ ٝ ػتٟٛ٘ا، تٔیتٛاٖ تزای اػتفادٜ اصتٙذٞای ٔشتٛط  اػت       

 :تىاس تشد سا ایٗ تٙذ)د(  تا)اِف( 

 

ٌشٜ ٞای فٛلا٘ی ٚتغتا٘ی ٔغاتك فٛق تش ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖٚ تا 1-2-4-6-20-9 ٔغاتك تٙذ ط تایذ٘یشٚی تشؽ عش -الف    

ػیؼتٓ ػاصٜ ای ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ  ، ػاختٕاٖ ٔمشسات ّٔی 6تش اػاع ضٛاتظ ٔثغج  ،وٝ ٔٛاسدیٔغاػثٝ ؿٛد. دس 

Ωاص ایٗ تشؽ ٘یاصی ٘یؼت تایذ تشای صِضِٝ تـذیذ یافتٝ عشاعی ؿٛد، 
 

 تغّیُتشاتش تشؽ ضشیة داس تذػت آٔذٜ اص  

 .ٔٙؾٛس ؿٛدی احشات صِضِٝ تیـتش ػاصٜ تشا

 .ٔغاػثٝ ؿٛ٘ذ 9-7-20-9ضٛاتظ تٙذ ٚ آسٔاتٛسٞای تشؿی تایذ ٔغاتك    ٔمذاس   -ب    
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تاؿٙذ، تٝ رض دس ٔٛاسدی وٝ اص آسٔاتٛسٞای تشؿی افمی ته ػاق ٚ فمظ دس  دٚسٌیشٔیٍّشدٞای فشضی تایذ اص ٘ٛؿ  -ج    

ای وٝ دسرٝ     180. ایٗ آسٔاتٛسٞا ی ته ػاق تایذ دس دٚ ا٘تٟا تٝ خٓ ٞای تاؿذاػتفادٜ ؿذٜ  lwیه ػفشٜ تٝ ٔٛاصات 

 ختٓ ؿٛ٘ذ. ،آسٔاتٛسٞای عِٛی ا٘تٟای دیٛاس پایٝ سا دس تش ٔیٍیشد

 ٔیّیٕتش تیـتش تاؿذ. 150اتٛسٞای فشضی اص یىذیٍش ٘ثایذ اص فاكّٝ لائٓ آسٔ  -ت    

 دیٛاس پایٝ ادأٝ یاتٙذ.دس تاال ٚپائیٗ آصاد  استفاؿفشاتش اص ٔیّیٕتش  300 تا آسٔاتٛسٞای فشضی تایذ عذ الُ  -ث    

 ، اِضأی اػت.تاؿذ ٘یاص 3-4-7-20-9دس كٛستیىٝ تش اػاع تٙذ ارضاء ٔشصی ٚیظٜ،  پیؾ تیٙی  -ج    

 

آسٔاتٛسٞای افمی تایذ  تاال ٚ پائیٗ دیٛاس پایٝ ٔزاٚس دس لغقات ،دس دیٛاس پایٝ ٞای ٚالـ دس ِثٝ خاسری دیٛاسٞا 02-8-6-0

 .(3-20-9)ؿىُ  پیؾ تیٙی ؿٛدایٗ لغقات تشای ا٘تماَ تشؽ اص دیٛاس پایٝ تٝ 

 

 

 

 
 ٔیٍّشدٞای افمی ٔٛسد ٘یاص دس لغقات دیٛاسدس تاال ٚپاییٗ دیٛاس پایٝ ٞای 3-20-9ؿىُ 

 ٚالـ دس ِثٝ ٞای خاسری دیٛاس ػاصٜ ای

 

 

 در ديَارّا ٍاريش درسّاي 9-02-7-7

 

عاِت  دس ؿذٜ ٌفتٝ صتشیآٟ٘ا  تٕاع طٛػغ تٛدٜ ٚ  6-5-22-9 تٙذ ٔغاتك تایذ دیٛاسٞا دس ٚاسیض دسصٞای 9-02-7-7-1

 تاؿٙذ.  داسا سا  1-8-9 رذَٚ )ب(

 ًاپیَستِديَارّاي  9-02-7-8

 رٟت ٘یشٚٞای صِضِٝ رٟت ٘یشٚٞای صِضِٝ

 ِثٝ دیٛاس
 تشای پایٝ دیٛاس

 تشای پایٝ دیٛاس

 تشای پایٝ دیٛاس

ٔیٍّشدٞای افمی 

 ٔٛسد ٘یاص
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  7-3-3-6-20-9تایذ ٔغاتك تٙذ ٔی لشاس داس٘ذ  ٘اپیٛػتٝػتٖٛ ٞائی وٝ دس صیش دیٛاسٞای  آسٔاتٛسٌزاسی 9-02-7-8-1

 اؿذ.

 تزش  در ديَارّاي ساسُ اي ضَاتط طزاحي 9-02-7-9

 

٘اؿی  را٘ثی ٚ لائٓ ضشیة داس تاسٞای احش صیش ػاصٜ تغّیُ اص    عشط  تشؿی دیٛاسٞای ػاصٜ ای ٘یشٚی دس 9-02-7-9-1

 .آٚسدٜ ٔی ؿٛد دػت تٝ تاسٞاایٗ ٚتا تٛرٝ تٝ تش ویثات  صِضِٝ اص

 

 ؿٛد: دس ٘ؾش ٌشفتٝتیـتش  18-20-9ساتغٝ ٔمذاس ٘ثایذ اص     س  ٔمغـ دیٛا ٟ٘ایی تشؿی ٔماٚٔت 9-02-7-9-0

 

       (9-02-18)                                                                  (   √  
      )  

                                                            

  ؿٛد:ٔی ٔغاػثٝ تٙذ ایٗ )اِف( تا )ج( ٔغاتك وٝ اػت ضشیثی    ساتغٝ ایٗ دس

 ٘ؼثت آٟ٘ا دس وٝ ٞاییدیٛاس دس  -الف
  

  
        ، اػت 2 ٔؼاٚی یا تضسٌتش 

  ٘ؼثت آٟ٘ا دس وٝ دیٛاسٞایی دس  -ب
  

  
        اػت،  5/1ٔؼاٚی  یا وٛصىتش 

 ٘ؼثت آٟ٘ا دس وٝیی دیٛاس دس  -ج
  

  
 .ؿٛدٔی تقییٗ فٛق افذاد تیٗ خغی یاتیدسٖٚ تا   اػت، ضشیة  2ٚ  5/1تیٗ  

 

یه   افمی یا لائٓ لغقات دس 2-9-7-20-9، تش اػاع تٙذ   ، ٔمغـ ٟ٘ایی تشؿی ٔماٚٔت تقییٗ دس 9-02-7-9-3

  ٔمذاس تیـتشیٗ تشای تایذ   ضشیة  ٔمذاس ،دیٛاس
  

  
 .ؿٛد ٔٙؾٛس ٘ؾش ٔٛسد لغقٝ ٚ دیٛاس وُ تشای 

 

 وٝ كٛستی دس .ؿٛ٘ذ تٛصیـ ٞٓ تش فٕٛد رٟت دٚ دس دیٛاس كفغٝ دس تایذ ٞادیٛاس دس تشؿی ٔیٍّشدٞای 9-02-7-9-4

 ٔمذاس
  

  
 افمی ٔیٍّشد ٔمذاس ٘ؾیش تشایاص وٕتش ٘ثایذ،   ، تٝ ٔمغـ تتٙی لائٓ ٔیٍّشد ػغظ ٔمغـ ٘ؼثت تاؿذ، 2 اص وٕتش 

  .ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ،   ، تشؿی

 

-ٔی تغُٕ سا ٔـتشوی را٘ثی ٘یشٚی ٚتٛدٜ لائٓ  یدیٛاس لغقٝ تقذادی اص ٔتـىُ وٝ دیٛاسٞایی دس 9-02-7-9-5

 ٔٙؾٛس    √        اص تیـتش ٘ثایذتٝ تٟٙایی  لغقات اصیه ٞش ٚ دس    √       اص  تیـتش ٘ثایذدس وُ     ،وٙٙذ

 ٔمغـ ، ػغظ     ی، ٚدیٛاس عـاعَٛ ٔمٔزٕٛؿ  ٚ  تٝ فشم ضخأت راٖ ٔغذٚد وُ تتٗ ٔمغـ ػغظ    ٌشدد. 

  .ٔیثاؿذ یدیٛاسلغقٝ ٞش

 

اص  تیـتش ثایذ٘     ٕٞثؼتٝ دیٛاسٞای دس ٞٓ تٙذ تیشٞای ٚ دیٛاسٞا، افمی لغقات دس ٟ٘ایی تشؽ ٔماٚٔت 9-02-7-9-6

 . اػت ٚیا تیشٞٓ تٙذدیٛاس افمی لغقٝ تتٗ یه ٔمغـ ػغظ ،    ؿٛد. ٌشفتٝ ٘ؾش دس    √       

 ضَاتط طزاحي ديَارّاي ساسُ اي در خوص ٍ تار هحَري 9-02-7-12
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دیٛاسٞای ػاصٜ ای ٚ ارضایی اص آٟ٘ا وٝ تغت احش ٞٓ صٔاٖ تاسٞای ٔغٛسی ٚ خٕؾ لشاس داس٘ذ تایذ ٔغاتك  9-02-7-12-1

تاَ دیٛاس، فشم ٔٛحش تتٗ ٚ آسٔاتٛسٞای عِٛی وٝ تٝ ٘غٛ ٔٙاػثی ٟٔاس ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس  تاحیشعشاعی ؿٛ٘ذ.  3-8-9 تٙذ ضٛاتظ

  ٌشد٘ذ.ٔٙؾٛسدس ٔغاػثات تایذ  تاصؿٛٞا، احش ٙیٗضٚ ٕٞ ارضاء ِثٝ، ٚیا راٖ دیٛاس لشاس داس٘ذ،

 )ضكل پذيزي هتَسط ٍ سياد( ديافزاگن ّا ٍ خزپاّا  9-02-8

خشپاٞایی  ٚ ٘یض دیافشآٌ ٞا ٚرٕـ وٙٙذٜ ٞا دس عشاعی تایذ 14-9فلُ ضٛاتظ فالٜٚ تش ، 8-20-9تٙذضٛاتظ  9-02-8-1

  .سفایت ؿٛدٞؼتٙذ تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػظ یا صیاد ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ وٝ رضئی اص

 ّاي طزاحيتالش  9-02-8-0

ٔثغج  صِضِٝ تشای عشاعی دیافشآٌ ٞا ٚ تشویثات ٘یشٚٞا سا تایذ تا اػتفادٜ اص ضٛاتظ ٘اؿی اص ٞایتالؽ  9-02-8-0-1

 تذػت آٚسد.ٔمشسات ّٔی ػاختٕاٖ ؿـٓ 

 ًیزٍّاي سلشلِ اًتقالهسیز  9-02-8-3

سا تٝ ارضاء رٕـ وٙٙذٜ  ٚاسدٜ دیافشآٌ ٞا ٚ اتلاالت آٟ٘ا تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاعی ؿٛ٘ذ وٝ تتٛا٘ٙذ ٘یشٚٞای 9-02-8-3-1

 ٚ ارضاء لائٓ ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ ٔٙتمُ ٕ٘ایٙذ.

تشای ا٘تماَ ٘یشٚٞای تشؿی  اص آٖ ٞا ٔغٛسی لشاس داؿتٝ ٚارضائی اص دیافشآٌ وٝ فٕذتا تغت احش ٘یشٚٞای  9-02-8-3-0

  4-7-8-20-9تایذ اِضأات تٙذٞای  ،اػتفادٜ ٔیـٛ٘ذ ی دیافشآٌٍِٙشٞای خٕـی اعشاف تاصؿٛٞا ٚ یا ػایش ٘اپیٛػتٍیٟا ٚیا

 ٕ٘ایٙذ. الٙاؿتشای رٕـ وٙٙذٜ ٞا سا   9-20-8-7-5ٚ 

 هزکة در جا ريختِ ضذُ  دال رٍيِتا  ديافزاگن ّاي 9-02-8-4

تا سیختٝ ؿذٜ ٚ  پیؾ ػاختٝ وف یا ػمفاص داِٟای ٔشوثی وٝ دس آٟ٘ا داَ تتٙی دسرا تشسٚی لغقات   9-02-8-4-1

ای دیافشآٌ ػاصٜ ٔیتٛاٖ تٝ فٙٛاٖ  ؿذٜ تاؿذ، ٚ ٔضشع  تذٖٚ ؿیشٜ تتٗ تٛدٜ داسای ػغظ تٕاع تٕیض ،ٔؼّظؿشط آ٘ىٝ 

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد.

 غیز هزکة در جا ريختِ ضذُدال رٍيِ تا  ديافزاگن ّاي 9-02-8-5

سیختٝ  اص داِٟای تتٙی غیش ٔشوثی وٝ دس آٟ٘ا داَ تتٙی دسرا تشسٚی لغقات پیؾ ػاختٝ وف یا ػمف   9-02-8-5-1

 ٕ٘ٛد ٔـشٚط تش آ٘ىٝ داَ اػتفادٜ ػاصٜ ایؿذٜ ٚ داسای ػغظ تٕاع غیش پیٛػتٝ تا آٟ٘ا ٞؼتٙذ ٔیتٛاٖ تٝ فٙٛاٖ دیافشآٌ 

 ٚداسای رضئیات ٔٙاػة تاؿذ.ؿذٜ  عشاعیصِضِٝ ٘اؿی اص تٝ تٟٙائی تشای ٘یشٚٞای  دس را سیختٝ ؿذٜ

 حذ اقل ضخاهت ديافزاگن ّا 9-02-8-6
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ضخأت ٔیّیٕتش ٚ عذ الُ  50تغٛس یىپاسصٝ ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ دیافشآٌ ٞایی وٝ عذ الُ ضخأت  9-02-8-6-1

 ٔیّیٕتش ٔی تاؿذ. 65دیافشآٌ ٞایی تش سٚی لغقات پیؾ ػاختٝ سیختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ فّٕىشد ٔشوة تا آٟ٘ا ٘ذاس٘ذ 

 آرهاتَرّا 9-02-8-7

 ایٗ. فاكّٝ ٔشوض تقییٗ ؿٛد 4-19-9 دیافشآٌ ٞا تایذ تش اػاع ضٛاتظ تٙذ دس٘ؼثت آسٔاتٛس عذ الُ  9-02-8-7-1

تٝ ػیٕی رٛؽ ؿذٜ ٔیّیٕتش تیـتش تاؿذ. دس ٔٛاسدی وٝ اص ؿثىٝ ٞای  350دس ٞش رٟت ٘ثایذ اص اص یىذیٍش آسٔاتٛسٞا 

فاكّٝ  ،وٝ تش سٚی لغقات پیؾ ػاختٝ وف ٚ تاْ سیختٝ ؿذٜ اػت اػتفادٜ ٔیـٛد تتٙیدس داَ آسٔاتٛس تٛصیـ ؿذٜ فٙٛاٖ 

ٔیّیٕتش وٕتش تاؿذ. آسٔاتٛسٞائی وٝ تشای تأیٗ  250ص ٍش ٘ثایذ اػیٕٟای ٔٛاصی تا دسصٞای لغقات پیؾ ػاختٝ اص یىذی

 ٔماٚٔت تشؿی اػتفادٜ ٔیـٛ٘ذ تایذ پیٛػتٝ تٛدٜ ٚ تلٛست یىٙٛاخت دس فشم كفغٝ تشؽ تٛصیـ ٌشد٘ذ.

آسٔاتٛسٞائی وٝ تشای ٔماٚٔت دس تشاتش ٘یشٚٞای ارضاء رٕـ وٙٙذٜ، تشؽ، یا وـؾ  دسٞا ٚ ٟٔاس ٞا ٚكّٝ 9-02-8-7-0

  عشاعی ؿٛ٘ذ.٘اؿی اص خٕؾ اػتفادٜ ٔیـٛ٘ذ تایذ تشای تأیٗ تٙؾ عذ تؼّیٓ دس وـؾ 

دس ٔٛاسدی وٝ اص ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی تشای ا٘تماَ ٘یشٚ تیٗ دیافشآٌ ٚ ارضاء لائٓ ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش  9-02-8-7-3

 تاؿٙذ. 6-2-2-6-20-9دس تٙذ  2 ٌشٜٚصِضِٝ اػتفادٜ ٔیـٛد، ٚكّٝ ٞا تایذ اص 

     تٙؾ فـاسی دس ٞش ٔمغـ تیـتش اص  دس ٔٛاسدی وٝدس ارضاء رٕـ وٙٙذٜ،  9-02-8-7-4
تایذ اص آسٔاتٛسٞای تاؿذ   

-20-9اػتفادٜ ؿٛد ، ٚ ٔغذٚدیت تٙذ  3-3-3-6-20-9ٚ )اِف( اِی )ث( 2-3-3-6-20-9فشضی ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای 

ٔغاتك ٔٛاسد )اِف( ٚ  فشضی تایذ. ٔمذاس آسٔاتٛس تغییش یاتذیه ػْٛ تقذ وٛصىتش رضء رٕـ وٙٙذٜ تٝ تایذ )اِف( 6-3-3-3

      عقی وٝ تٙؾ فـاسی اص اآسٔاتٛسٞای فشضی دس ٔم٘یاصی تٝ ٕٞضٙیٗ  تاؿذ.  تٙذایٗ )ب( 
 اػت ٕ٘ی تاؿذ.وٕتش   

تـذیذ یافتٝ تٝ ٔٙؾٛس تأیٗ اضافٝ ٔماٚٔت ارضاء لائٓ ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ  عشاعی وٝ اص ٘یشٚٞای ٔٛاسدیدس 

     ٔمادیش تایذ اػتفادٜ ؿذٜ تاؿذ
   ٚ      

     تٝ تٝ تشتیة سا    
   ٚ     

 افضایؾ داد.  

  

    تشاتش تا   ⁄       ، ٘ؼثت  دٚسٌیش تا خغٛط ٔؼتمیٓدس كٛست اػتفادٜ اص   -الف
  
 

   
 اػت. 

                  تایذ تیـتشیٗ ٔمذاس    ، ٘ؼثت دٚسٌیشٞای دایشٚی دس كٛست اػتفادٜ اص دٚس پیش ٞا یا  -ب

    (
  

   
  )

  
 

   
    ٚ یا   

  
 

   
 تاؿذ.  

 كٛستیىی اص دٚ  ٔغاتك ٞاتایذٟٔاسرضئیات آسٔاتٛسٞای عِٛی ارضاء رٕـ وٙٙذٜ دس ٘ٛاعی ٚكّٝ ٞا ٚ  9-02-8-7-5

  تاؿذ: )اِف( ٚ )ب(

ٔیّیٕتش، ٚ پٛؿؾ  38تشاتش لغش آسٔاتٛسٞای عِٛی ِٚی ٘ٝ وٕتش اص  3عذ الُ تشاتش تا ٔیٍّشدٞافاكّٝ ٔشوض تا ٔشوض   -الف

 تاؿذ.ٔیّیٕتش 50تش لغش آسٔاتٛسٞای عِٛی، ِٚی ٘ٝ وٕتش اص تشا 5/2 عذ الُ خاِق آسٔاتٛس تشاتش تا
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)   √     عذالُ تشاتش تا تضسٌتشیٗ دٚ ٔمذاس    ػغظ ٔمغـ آسٔاتٛسٞای فشضی،   -ب
   

   
)  ٚ 

       

   
 ،تاؿذ 

 تاؿذ. تیـتش 4-7-8-20-9تٙذ  اص  ىٝ ٔمذاس تذػت آٔذٍٜٔش آ٘

 هقاٍهت خوطي 9-02-8-8

احشات تاصؿٛٞا ٘یض ٔٙؾٛس  تٛدٜ ٚ 14-9 عشاعی دیافشآٌ ٞا ٚارضاء آٟ٘ا تشای خٕؾ تایذ ٔغاتك فلُ  9-02-8-8-1

 ٌشدد.

 هقاٍهت تزضي 9-02-8-9

 تیـتش تاؿذ: (19-20-9)٘ثایذ اص ٔمذاس تذػت آٔذٜ اص ساتغٝ     دس عشاعی دیافشآٌ ٞا تشای تشؽ ٔمذاس 9-02-8-9-1

           (9-02-19 )                                                                       (     √  
      )                                   

تا ٔٙؾٛس  تایذ    وف یا ػمف تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ وٝ اص داِٟای سٚیٝ تش سٚی لغقات پیؾ ػاختٝ  تتٙیٞای  دس دیافشآٌ

ٔشوة، ٚ ضخأت ٔزٕٛؿ داَ دسرا سیختٝ ؿذٜ ٚ لغقات پیؾ غیش تشای دیافشإٌٟای  ،تٝ تٟٙائی سٚیٝ ٕ٘ٛدٖ ضخأت داَ

یٗ وٛصىتشتایذ اص    ٔشوة، تشای ٔغاػثٝ  تا داَ سٚیٝ ٔغاػثٝ ٌشدد. دس دیافشإٌٟای ،تشای دیافشإٌٟای ٔشوة ،ػاختٝ

  ٔمذاس 
 تشای تتٗ سٚیٝ ٚ لغقٝ پیؾ ػاختٝ اػتفادٜ ؿٛد.  

 تیـتش تاؿذ.    √       دس دیافشآٌ ٞا ٘ثایذ اص     9-02-8-9-0

ٔشوة ٚیا غیش  تا داَ سٚیٝ دس را سیختٝ ؿذٜدسصٞای تیٗ لغقات پیؾ ػاختٝ دس دیافشإٌٟای  تاالیدس  9-02-8-9-3

 تیـتش تاؿذ: (20-20-9تذػت آٔذٜ اص ساتغٝ )٘ثایذ اص ٔمذاس    ٔشوة، 

          (9-02-02 )                                                                                                                              

دس داخُ داَ سٚیٝ؛ ؿأُ آسٔاتٛسٞای تٛصیـ ؿذٜ ٚ ٘یض آسٔاتٛسٞای  اكغىاوی-ػغظ وُ آسٔاتٛس تشؽ    دس ساتغٝ فٛق 

. ٔی تاؿذ 2-3-9 اص تٙذ     تشاتش    ٚ ضشیة اكغىان  ،تٛدٜ ،دس أتذاد فٕٛد تش دسصٞای لغقات پیؾ ػاختٝ ِثٝ

تایذ تلٛست یىٙٛاخت دس أتذاد عَٛ كفغٝ تشؿی تٛصیـ ؿذٜ تاؿذ. ػغظ آسٔاتٛسٞای تٛصیـ ؿذٜ دس     عذالُ ٘لف 

 سا اسضاء ٕ٘ایذ. 3-4-19-9تٙذ  داَ سٚیٝ دس ٞش أتذاد تایذ ضٛاتظ

، یش ٔشوةٔشوة ٚیا غ لغقات پیؾ ػاختٝ دس دیافشإٌٟای تاداَ سٚیٝ دس را سیختٝ دسصٞای تیٗ تاالیدس  9-02-8-9-4

 ،تٝ تٟٙائی ٔٙؾٛس ؿذٜ اػت سٚیٝ تش اػاع ضخأت تتٗ داَ   وٝ دس آٖ  3-2-8-8-9 تٙذ ٘ثایذ اص ٔغذٚدیتٟای   

 تزاٚص ٕ٘ایذ.

 در ديافزاگن ّا ٍاريشدرسّاي  9-02-8-12
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ػغٛط صتشی ٚ  دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ 6-5-22-9تٙذدس دیافشإٌٟا تایذ ٔغاتك ٔـخلات  ٚاسیضدسصٞای  9-02-8-12-1

 تاؿذ. 1-8-9 تٕاع آٟ٘ا تایذ ٔغاتك ؿشائظ عاِت  )ب( دس رذَٚ

 خزپاّاي ساسُ اي 9-02-8-11

  0.2 وٝ دس ٔمغـ یه فضٛ تٙؾ فـاسی اص  ای دس ٔٛاسدیخشپاٞای ػاصٜ دس  9-02-8-11-1
وٙذ تایذ دس تٕاْ تزاٚص  

ٚ  8-3-3-6-20-9ٚ 3-3-3-6-20-9ٚ 2-3-3-6-20-9فضٛ اص آسٔاتٛسٞای فشضی ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای  آٖ عَٛ

 : ؿٛد اػتفادٜٕٞضٙیٗ ٔٛاسد )اِف( یا )ب( دس ایٗ تٙذ 

        ٔمذاس دٚ تایذ تشاتش تا تیـتشیٗ ⁄       ، ٘ؼثت دٚسٌیشٞای تا خغٛط ٔؼتمیٓدس كٛست اػتفادٜ اص   -الف

   (
  

   
  )

  
 

   
   ٚ

  
 

   
 تاؿذ. 0.09  

      ٔمذاس دٚ تایذ تشاتش تا تیـتشیٗ    ، ٘ؼثت دٚسٌیشٞای دایشٚیدس كٛست اػتفادٜ اص دٚسپیش ٞا یا   -ب

    (
  

   
  )

  
 

   
    ٚ    

  
 

   
 تاؿذ. 

 ،ؼّیٓای تٙؾ وــی عذ تتایذ تشٚ ٘یض ٚكّٝ ٞای آٟ٘ا وّیٝ ٟٔاسٞا دس آسٔاتٛسٞای پیٛػتٝ افضاء خشپاٞا  9-02-8-11-0

fy، عشاعی ؿٛ٘ذ. 

 ّا ضالَدُ  9-02-9

ٞای تا  ضٛاتظ ایٗ تٙذ تٝ ؿاِٛدٜ ٞایی اختلاف داسد وٝ تایذ ٘یشٚٞای ایزاد ؿذٜ دس احش صِضِٝ دس ػاصٜ 9-02-9-1-1

 سا تغُٕ وٙٙذ ٚیا آٖ ٞا سا تیٗ ػیؼتٓ ٔماْٚ ػاصٜ ٚ صٔیٗ ٔٙتمُ ٕ٘ایٙذ. ؿىُ پزیشی ٔتٛػظ یا صیاد

سا  دس ایٗ تٙذ ؿاِٛدٜ ٞای كٙذٚلٝ ای ٚ داِٟای ٔتىی تٝ صٔیٗؿٕـ ٞا، پایٝ ٞا، عشاعی ضٛاتظ ٔشتٛط تٝ  9-02-9-1-0

ٔٙؾٛس ٔثغج ٞفتٓ ٔمشسات ّٔی ػاختٕاٖ  دس ایٗ ٔثغج ٚ ٘یض ضٛاتظیٗ ارضاء ضٛاتظ ٚیظٜ عشاعی اػایش تایذ تٝ ٕٞشاٜ 

 ٕ٘ٛد.

 اسزاسزي، ٍ سزضوع ّ تكي، ًَاري، ضالَدُ ّاي 9-02-9-0

داخُ دستایذ  تغُٕ ٔیىٙٙذ، ٘یشٚٞای ایزاد ؿذٜ دس احش صِضِٝ ساآسٔاتٛسٞای عِٛی ػتٟٛ٘ا ٚ دیٛاسٞائی وٝ  9-02-9-0-1

آٟ٘ا تٝ دس فلُ ٔـتشن  تتٛا٘ٙذتاؿٙذ وٝ  ٟٔاس ؿذٜ ٌٛ٘ٝ ای، ٚیا ػشؿٕـ ٞا تٝ ػشاػشی ٞای تىی، ٘ٛاسی، پی، ؿاِٛدٜ

 .تشػٙذتؼّیٓ  تٙؾ وــی عذ

 1-2-9-20-9عشاعی ؿذٜ ا٘ذ تایذ ضٛاتظ تٙذ  تٝ ؿاِٛدٜ (كّةٌیشداس )اتلاَ  تشای دسػتٟٛ٘ائی وٝ 9-02-9-0-0

خٕؾ تایذ داسای تغُٕ ؿذٜ تشای  تقثیٝ، ا٘تٟای آسٔاتٛسٞای عِٛی داس لالب ٟٔاسی تٝ ، ٚ دس كٛست ٘یاصذٜسفایت ؿ

 تاؿٙذ. ؿاِٛدٜدس ٘ضدیه لؼٕت تغتا٘ی  سٚ تغشف ٔشوض ػتٖٛدسرٝ  90لالتٟای تا خٓ 
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 ؿاِٛدٜ اص ٘لف ضخأت ؿاِٛدٜٚیظٜ وٝ فاكّٝ ِثٝ آٟ٘ا اص ِثٝ  ػاصٜ ای دس ػتٟٛ٘ا ٚ یا ارضاء ِثٝ دیٛاسٞای 9-02-9-0-3

دس لؼٕت فٛلا٘ی  4-3-3-6-20-9اِی  2-3-3-6-20-9وٕتش اػت تایذ اص آسٔاتٛسٞای فشضی ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای 

آسٔاتٛسٞای عِٛی ػتٖٛ ٚ یا رضء ِثٝ دیٛاس  تٝ ا٘ذاصٜ عَٛ ٟٔاسی ؿاِٛدٜ اص سٚی اػتفادٜ ؿٛد. ایٗ آسٔاتٛسٞا تایذ ؿاِٛدٜ

 ادأٝ یاتٙذ. ؿاِٛدٜ ٔغاػثٝ ؿذٜ اػت، دس دسٖٚ   وٝ تشای تٙؾ  ،تشؿی ٚیظٜ

ٚیظٜ ایزاد تشوٙؾ ٔی ٕ٘ایذ، تایذ  ػاصٜ ای دس ػتٟٛ٘ا ٚ یا ارضاء ِثٝ دیٛاسٞایدس ٔٛاسدی وٝ احشات صِضِٝ  9-02-9-0-4

ٔمذاس  ، تىاستشدٜ ؿٛ٘ذ.آسٔاتٛسٞای خٕـی وٝ تشای تاسٞای ضشیة داس ٔغاػثٝ ؿذٜ ا٘ذ دس لؼٕت فٛلا٘ی ؿاِٛدٜ، یا ػشؿٕـ

 ؿٛد. دس ٘ؾش ٌشفتٝ 1-5-11-9یا  1-6-9-9تٙذ وٕتش اص ٔمادیش  ایٗ آسٔاتٛسٞا ٘ثایذ

اػتفادٜ اص تتٗ غیش تتٗ آسٔٝ تاؿٙذ. اص ٘ٛؿ ٞای ػاصٜ ٞای تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػظ ٚصیاد تایذ  ؿاِٛدٜ ٞای 9-02-9-0-5

 ٔقتثشآییٗ ٘أٝ ٞای ٔغاتك ضٛاتظ  دس كٛستی ٔزاص اػت وٝ عشاعی آٟ٘ا ػا صٜ ٞای تا ؿىُ پزیشی وٓ، ؿاِٛدٜٔؼّظ دس

  تیٗ إِّّی تاؿذ.

 هتكي تِ سهیي ٍ دالْاي )کالف ّا( در تزاس پيتیزّاي  9-02-9-3

 ٞا یا ػشؿٕـ ٞا فُٕ ٔیىٙٙذ تایذ اص آسٔاتٛسٞای عِٛی ؿاِٛدٜافمی تیٗ  كٛست والفوٝ تٝ  ییدس تیشٞا 9-02-9-3-1

ایٗ  غیش پیٛػتٝ ٔغُ ٞایدس فشا تش اص آٟ٘ا ٟٔاس ؿذٜ ا٘ذ، اػتفادٜ ٕ٘ٛد. یا ٚ  ؿاِٛدٜتٝ  ػتٟٛ٘ااتىا ء ٔغُ دس پیٛػتٝ وٝ

 ذ.ٟ٘ٔاس ؿٛ ؿاِٛدٜداخُ ػش ؿٕـ ٚیا  آسٔاتٛس ٞا تایذ دس

وٝ تٝ  ی ٔزاٚسیتٟٛ٘اآصاد تیٗ ػ فاكّٝ  دس كذ 5وٕتش اص ثایذ ٘ ،تیشٞای والفوٛصىتشیٗ تقذ ٔمغـ دس  9-02-9-3-0

تا فاكّٝ دٚسٌیشٞای ؿٛد. دس عَٛ تیش تایذ  دس ٘ؾش ٌشفتٝٔیّیٕتش  450یىذیٍش ٚكُ ؿذٜ ا٘ذ، ٚ تضسٌتش اص ٚػیّٝ والف تٝ 

 .تىاس تشدٜ ؿٛدٔیّیٕتش،   300اص ٘لف وٛصىتشیٗ تقذ ٔمغـ ٚ  وٕتش

ٚ تغت احش خٕؾ ػتٟٛ٘ائی وٝ رضء ٚ تیشٞائی وٝ رضئی اص یه ؿاِٛدٜ ٌؼتشدٜ تٛدٜ  والفتیشٞای دس 9-02-9-3-3

 .سفایت ؿٛد 2-6-20-9تایذ ضٛاتظ تٙذ  لشاس ٔیٍیش٘ذ، ،صِضِٝ ٔیثاؿٙذ تاستشػیؼتٓ ٔماْٚ 

ػتٟٛ٘ا ٚیا دیٛاسٞا ئی وٝ رضئی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ  ی ٔتىی تٝ صٔیٗ وٝ ٘یشٚٞای صِضِٝداِٟا 9-02-9-3-4

ؿٛ٘ذ. دس٘مـٝ ٞای ػاصٜ ای تایذ تٝ  عشاعی 8-20-9دیافشآٌ ٞا ٚتش اػاع ضٛاتظ تٙذ  ٔا٘ٙذٞؼتٙذ سا تغُٕ ٔیىٙٙذ تایذ 

ٔٙؾٛس ؿذٜ یه دیافشآٌ ػاصٜ ای تٛدٜ ٚ رضئی اص ػیؼتٓ ٔماْٚ دس تشاتش صِضِٝ ٚضٛط روش ؿٛد وٝ داَ ٔتىی تٝ صٔیٗ 

 .اػت

 ضالَدُ ّاي صٌذٍقِ ايضوع ّا، پايِ ّا، ٍ  9-02-9-4

ؿٕـ ٞا، پایٝ ٞا، ٚ ؿاِٛدٜ ٞای كٙذٚلٝ ای وٝ تاسٞای وــی سا تغُٕ ٔیٕٙایٙذ تایذ داسای آسٔاتٛسٞای  9-02-9-4-1

عِٛی تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای تاؿذ وٝ تتٛا٘ذ  ٞایتاؿٙذ. رضئیات آسٔاتٛس ،دس عِٛی وٝ ٘یشٚٞای وــی ٚرٛد داسد ،پیٛػتٝعِٛی 

 ػشؿٕـ ٔتىی ٞؼتٙذ ٔٙتمُ ٕ٘ایذ. شسٚی٘یشٚٞای وــی دس داخُ ػشؿٕـ ساتٝ ارضائی وٝ ت
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دس ٔٛاسدی وٝ ٘یشٚٞای وــی ایزاد ؿذٜ دس احش صِضِٝ تیٗ ػشؿٕـ ٚیا ؿاِٛدٜ ٌؼتشدٜ ٚ ؿٕـ پیؾ  9-02-9-4-0

واؿت آسٔاتٛس  ػیؼتٓػاختٝ اص عشیك واؿتٗ آسٔاتٛسدس لؼٕت فٛلا٘ی ؿٕـ ٔٙتمُ ٔیـٛد، تایذ اعٕیٙاٖ عاكُ ؿٛد وٝ 

 .داسدتشاتش وـؾ تؼّیٓ دس آسٔاتٛس سا  25/1 تٛا٘ایی تغُٕ

-20-9ؿٕـ ٞا، پایٝ ٞا، ٚ ؿاِٛدٜ ٞای كٙذٚلٝ ای تایذ داسای آسٔاتٛسٞای فشضی ٔغاتك ضٛاتظ تٙذٞای  9-02-9-4-3

 9-20-9ٚ  4-20-9ٚ تذٖٚ ٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ اِضأات سٚاتظ  4-3-3-6-20-9ٚ  3-3-3-6-20-9،)اِف( اِی )ث(6-3-3-2

 :تاؿٙذ صیش )اِف( ٚ )ب( ٘ٛاعی ٔـخق ؿذٜ دس دس

ٔیّیٕتش صیش تشاص تغتا٘ی ػش  1800فضٛ تشای عذ الُ پٙذ تشاتش تقذ ٔمغـ فضٛ، ٚ عذ الُ  لؼٕت فٛلا٘یدس  -الف

 ؿٕـ

ٚ یا دس ٞٛا ٚ یا  ایزاد تىیٝ ٌاٜ را٘ثی تشای ؿٕـ سا ٘ذاس٘ذ تٛا٘اییدس لؼٕت ٞائی اص ؿٕـ ٞا وٝ دس خان ٞائی وٝ  -ب

 ؿذٜ اػت. ٔـخق، دس تٕاْ عَٛ تذٖٚ تىیٝ ٌاٜ را٘ثی تقالٜٚ عِٛی وٝ دس لؼٕت )اِف( آب لشاس داس٘ذ

تایذ تا  ٘یاص اػت آسٔاتٛسٞای فشضی ٘اعیٝ ای وٝ دس آٖ تٝ تشای ؿٕـ ٞای وٛتیذ٘ی پیؾ ػاختٝ عَٛ 9-02-9-4-4

 ٘ٛن ؿٕـ ٞا تقییٗ ٌشدد.تشاصٔٙؾٛس ٕ٘ٛدٖ تغییشات اعتٕاِی 

تا  وٝػاختٕاٟ٘ای یه ٚ دٚ عثمٝ تشای تغُٕ تاسوٝ  دس ؿٕـ ٞا، پایٝ ٞا، ٚ ؿاِٛدٜ ٞای كٙذٚلٝ ای 9-02-9-4-5

 تشای آسٔاتٛسٞای فشضی 4-4-9-20-9ٚ  3-4-9-20-9سفایت تٙذٞای  ٔیـٛ٘ذ ػاختٝفّضی  ٚاداسٞایتا  دیٛاسٞای تاستش

 ٕ٘ی تاؿذ. اِضأی

وٝ تایذ تشای وُ ٔماٚٔت فـاسی ایٗ ؿٕـ ٞا  اػتفادٜ ٔیـٛ٘ذ ٔایُؿٕـ ٞای  دسػشؿٕـ ٞائی وٝ  9-02-9-4-6

دس آٖ لؼٕت اصعَٛ ؿٕـ ٞا وٝ دس تایذ وٛتیذ٘یتلٛست ػتٖٛ وٛتاٜ فُٕ ٔیىٙٙذ ٔغاػثٝ ؿٛ٘ذ. احشات الغشی ؿٕـ ٞای 

 ٔٙؾٛس ؿٛد.ٚ یا دس ٞٛا ٚ یا آب لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٘ذاسد  ساتشای ؿٕـ  تىیٝ ٌاٜ را٘ثی تٛا٘ایی ایزادخاوی وٝ 

  ضًَذًوي هٌظَر سلشلِ درتزاتز جشيي اس سیستن هقاٍم کِ ساسُ اس اعضايي  9-02-12

 

دس ػاصٜ ٞای تا ؿىُ پزیشی صیاد یا ٔتٛػظ ٔی تٛاٖ دس كٛست ِضْٚ تشخی اص افضاء ػاصٜ ای )تیشٞا، ػتٖٛ  9-02-12-1

. دس صٙیٗ عاِتی تایذ اص ػختی ٚ ٔماٚٔت ایٗ ٞا ٚ دیٛاس پایٝ ٞا( سا تٝ فٙٛاٖ رضئی اص ػیؼتٓ تاستش را٘ثی ٔٙؾٛس ٕ٘ٙٛد

وٝ تتٛا٘ٙذ تٝ ٘غٛ  تایذ عٛسی عشاعی ؿٛ٘ذٚ اتلاالت آٟ٘ا ، ِیىٗ ایٗ افضاء ؿٛدء دس تشاتش تاسٞای را٘ثی كشفٙؾش افضا

ٔٙاػثی تاسٞای لائٓ ٚاسدٜ تش آٟ٘ا سا تغت احش تغییش ٔىاٖ ٞای را٘ثی ایزاد ؿذٜ تٝ ٚاػغٝ تغشا٘ی تشیٗ احش صِضِٝ تغُٕ 

سا ٔـخق ضٛاتظ عشاعی ایٗ افضاء  11-20-9٘یض ٔٙؾٛس ٌشد٘ذ. تٙذ       )ٕ٘ایٙذ. دس ایٗ افضاء تایذ احشات حا٘ٛیٝ 

 ٔی وٙذ.

 

 ًیزٍّاي طزاحي 9-02-12-0
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 ،لائٓتاسٞای  اتتشویثتشای تایذ  ؿٛ٘ذٕ٘ی ٌشفتٝ واس تٝ صِضِٝ ٘یشٚٞای تغُٕ تشای وٝ ػاصٜاص افضایی 9-02-12-0-1

(1.2D+1.0L+0.2S)  ٚ0.9D صٔاٖ تا تغییش ٔىاٖ ٞای را٘ثی عشطٚ   ،ٞؼتٙذ، ٞشوذاْ وٝ تغشا٘ی تش ٓٞ ،   ، 

 ویّٛ ٘یٛتٗ 5تاػتخٙاء ٔىاٖ ٞائی وٝ ٔغُ ارتٕاؿ فْٕٛ تٛدٜ ٚیا دس آٟ٘ا تاس ص٘ذٜ تیـتش اص ضشیة تاس ص٘ذٜ سا، عشاعی ؿٛ٘ذ. 

 ٔٙؾٛس ٕ٘ٛد. 5/0ٔی تٛاٖ تشاتش تا تش ٔتش ٔشتـ اػت، 

 

 درجا ريختِ اتصاالت تیز تِ ستَى ٍتیزّا، ستًَْا،  9-02-12-3

 

تغییش دس آٟ٘ا ٚلتی تغت تاحیش ٚ تشؽ ایزاد ؿذٜ خٕـی ٔمذاس ٍِٙش  تش اػاع تایذ عشاعی تیشٞا ٚ ػتٟٛ٘ا 9-02-12-3-1

 احشات دس كٛستی وٝ ، ا٘زاْ ؿٛد.3-3-10-20-9یا  ٚ 2-3-10-20-9ٔغاتك تٙذٞای  لشاس ٌیش٘ذ، ،    عشط،را٘ثی ٔىاٖ 

 ٌشدد. الٙاؿ 3-3-10-20-9ضٛاتظ تٙذ تایذ دس ٔغاػثات تلٛست ٔؼتمیٓ ٔٙؾٛس ٍ٘شدد،    

  

 آٖ ٔماْٚٚ ٘یشٚی تشؿی  خٕـی ٍِٙش اص وٕتش لابفضٛ دس ؿذٜ ایزاد ٚ٘یشٚی تشؿی خٕـی ٍِٙش صٙا٘ضٝ 9-02-12-3-0

 ٚ )ج( دس صیش تایذ سفایت ؿٛ٘ذ: )ب(، ٔٛاسد )اِف(، .،تاؿذ

 

ؿٛ٘ذ. دس ػشتاػش عَٛ تیش  دس ٘ؾش ٌشفتٝ 1-2-2-6-20-9ضٛاتظ تٙذ تش عثك تایذ دس تیشٞا آسٔاتٛسٞای عِٛی  -الف

اػتفادٜ ؿٛد. دس كٛستی وٝ ٘یشٚی ٔغٛسی ضشیة داس دس تیش اص  0.5dتایذ اص آسٔاتٛسٞای فشضی تٝ فاكّٝ عذاوخش 

        
تش اػاع    وٝ تٝ فاكّٝ  2-3-3-6-20-9ٔغاتك تٙذ  دٚسٌیشٞائیایذ، آسٔاتٛس فشضی تایذ اص تزاٚص ٕ٘   

 اػتفادٜ ؿٛد.  ،لشاس دادٜ ٔیـٛ٘ذ صیشدس ، ٔشتٛط تٝ ػتٟٛ٘ا )ب(

 دس ٘ؾش ٌشفتٝ 4-6-20-9ٚ  ،2-3-3-6-20-9، 1-2-3-6-20-9تٙذٞای ضٛاتظ  آسٔاتٛسٞا تایذ تش عثكدسػتٟٛ٘ا  -ب

ؿؾ تشاتش لغش وٛصىتشیٗ ٔیٍّشد ٔغلٛس  ،    ٘ثایذ اصٞا اص یىذیٍش دس تٕاْ عَٛ ػتٖٛ  دٚسٌیشعذ اوخش فاكّٝ ؿٛ٘ذ. 

 تاؿذ.تیـتش ٔیّیٕتش  150یا  ٚ ، ؿذٜ

تایذ ضٛاتظ تزاٚص ٔیىٙذ        دس ػتٟٛ٘ائی وٝ ٘یشٚٞای ٔغٛسی ضشیة داس دس احش تاسٞای لائٓ دس آٟ٘ا اص  -ج

تشاتش تا تایذ عذ الُ سفایت ؿٛ٘ذ. ٔمذاس آسٔاتٛسٞای فشضی دس ایٗ ػتٟٛ٘ا  دس تٙذ عاضش)ب( ٚ  8-3-3-6-20-9تٙذٞای 

   تذػت ٔی آیذ تٛدٜ ٚ فاكّٝ آٟ٘ا اص یىذیٍش دس تٕاْ عَٛ ػتٖٛ ٘ثایذ اص  4-3-3-6-20-9٘لف ٔمذاسی وٝ اص تٙذ 

 تزاٚص ٕ٘ایذ.

 

تاؿذ ٚیا دس كٛستی    ∅ یا   ∅اص  تیـتش لاب  فضٛ دس ؿذٜ ایزاد ٚ٘یشٚی تشؿی خٕـی ٍِٙش صٙا٘ضٝ  02-11-3-3

 ایٗ تٙذ)اِف( اِی )ت(  ضٛاتظتایذ ٔغاػثٝ ٘ـذٜ تاؿٙذ،  1-2-10-20-9ٔغاتك تٙذ  ٔمادیش ٍِٙش خٕـی یا تشؽ ٞاوٝ 

 سفایت ؿٛ٘ذ:

 

ٚكّٝ ٞای ٔىا٘یىی ٚ رٛؿی ٚ  2-5-2-20-9ٚ 1-5-2-20-9ضٛاتظ تٙذٞای  غاتكٔـخلات ٔلاِظ، تایذ ٔ  -الف

 تاؿذ.تشای لاتٟای ٚیظٜ   9-2-2-6-20-9اِی   6-2-2-6-20-9تٙذٞایتایذ ٔغاتك ضٛاتظ 

 سفایت ؿٛ٘ذ. 1-4-6-20-9ٚ اِف( )2-3-10-20-9تٙذٞای  ضٛاتظ دستیشٞا تایذ  -ب

 سفایت ؿٛ٘ذ. 2-4-6-20-9ٚ 3-3-6-20-9 ٚ 2-3-6-20-9تٙذٞای  ضٛاتظ دس ػتٟٛ٘ا تایذ -ج
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 .سفایت ؿٛد 1-3-6-6-20-9تٙذ  ؽٛاتظاتلاالت تیش تٝ ػتٖٛ تایذ  دس -ت

 

       اتصاالت دال تِ ستَى 9-02-12-4

 1-2-5-8-9 وٝ دس تٙذ تٝ ػتٖٛ تایذ دس وّیٝ ٔماعـ تغشا٘ی  تذٖٚ تیش  عشفٝ  دٚ  داِٟای اتلاالت   دس 9-02-12-4-1

تقشیف ؿذٜ ا٘ذ، دس كٛستی وٝ
  

   
      

 

  
(
   

   
-7-10-9تٙذٞای  تاؿذ، اص آسٔاتٛسٞای تشؿی ٔغاتك ضٛاتظ     (

    √       غـ تغشا٘ی تایذ عذ الُ تشاتش تا سد ٘یاص داَ دس ٔمآسٔاتٛسٞای تشؿی ٔٛ د.ؿٛاػتفادٜ   9-10-7-5 ٚ 4

تشاتش ضخأت داَ اص تش تىیٝ ٌاٜ ٔزاٚس ٔمغـ تغشا٘ی دس داَ ادأٝ یاتذ. دس كٛستی وٝ  4تٛدٜ ٚ تا٘ذاصٜ 
  

   
        

 تاؿذ. تٙذ ٕ٘یاؿذ ٘یاصی تٝ تأیٗ آسٔاتٛس تشؿی داَ ٔغاتك ایٗ ت

) ٔمذاسدس سٚاتظ فٛق 
  

   
تٙؾ     ،ٔٛسد ٘ؾش تشای عثمات ٔزاٚس تغتا٘ی ٚ فٛلا٘ی اتلاَ داَ تٝ ػتٖٛتیـتشیٗ ٔمذاس  (

دس احش  داَ، تٙؾ تشؿی ضشیة داس دس ٔمغـ تغشا٘ی  تشای فّٕىشد دٚ عشفٝ      ، 3ٚ-5-8-9 تش اػاع تٙذتشؿی تتٗ 

 ذ.ٙتاؿ ٔی ،تاسٞای لائٓ ٚتذٖٚ ا٘تماَ ٍِٙش

 

 ديَارپايِ ّا 9-02-12-5

 

عثك ضٛاتظ ٔثغج ؿـٓ ٔمشسات وٝ  ٔٛاسدیدسسفایت ؿٛد.  6-7-20-9ذ تٙضٛاتظ تایذ دس دیٛاس پایٝ ٞا  9-02-12-5-1

   تٛاٖ ٘یشٚی تشؿی عشاعی سا  ی ، ٔؿٛدػیؼتٓ تاستش را٘ثی ٔٙؾٛس تایذ دس عشاعی احشات اضافٝ ٔماٚٔت  ّٔی ػاختٕاٖ

 .ٔٙؾٛس ٕ٘ٛد ،    ،تشؽ ایزاد ؿذٜ دس دیٛاس پایٝ دس احش تغییش ٔىاٖ عشط تش تشا
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 آرماتورگذاری جشئیات  9-12

 گستزه 9-12-2

 :است صيش هَاسد ضاهل ٍ داضتِ اختػاظ یآسهاتَسگزاس اتیجضئ تِ فػل ايي ضَاتظ 9-12-2-2

 .هیلگشدّا حذالل ِاغلف -الف

 .سٌجاق ٍ ای لشصُ یّالالب استاًذاسد، یّالالب -ب

 ٍ آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ ٍ داسسش آجذاس یلگشدّایه آجذاس، یّانیس آجذاس، یلگشدّایه يیشایگ عَل -پ

 .سادُ

 آسهاتَس ضثکِ ٍ داسسش آجذاس یلگشدّایه آجذاس، یّانیس آجذاس، یلگشدّایه يیت شٍیً اًتمال یتشا یپَضط ٍغلِ -ت

 .آجذاس یلگشدّایه يیت شٍیً اًتمال یتشا یجَض ٍ یهکاًیک ٍغلِ، سادُ ٍ آجذاس یجَض یویس

 .هیلگشدّا گشٍُ-ث

  .یػشض یآسهاتَسّا -ج

صيش  کِسا  يیلگشدّایه ٍ لشاس داسًذ یکیاستات تاسصيش اثش  ػوذُ تغَس کِ است يیلگشدّایه ضاهل فػل ييا ضَاتظ 9-12-2-1

 ٍغلِ ٍ هْاس یتشا یاضاف ضَاتظ .گیشد، دس تش ًویداسًذ لشاس ایضشتِ تاس يا تاال ساتکش تا تشگطتی ٍ سفت تاس ،یديٌاهیک تاساثش 

 . است ضذُ اسائِ 20-9 فػل دستايذ سػايت ضًَذ،  اديص ٍ هتَسظ یشيپز ضکلهیلگشدّايی کِ دس اػضای تا 

 

 هاقالب و حداقل یهافاصله 9-12-1

 میلگزدها حداقل فاصله 9-21-2-1

 تاضذ صيش هماديش اص ّیچیک اص کوتش ًثايذ افمی سفشُ يک دس ٍالغ هَاصی هیلگشدّای آصاد فاغلِ 9-12-1-2-2

 هیلیوتش 25 -الف

 هیلگشد ييتضسگتش لغش-ب

 داًِ سٌگ تضسگتشيي یاسو لغش تشاتش 33/1 -پ

 اليِ هیلگشدّای تاالی دس واًیهستم تايذ فَلاًی اليِ هیلگشدّای افمی، سفشُ چٌذ دس ٍالغ هَاصی هیلگشدّای دس 9-12-1-2-1

 . تاضذ هیلیوتش 25 اص کوتش ًثايذ اليِ دٍ تیي آصاد فاغلِ ٍ گشفتِ لشاس تحتاًی
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 اص کوتش ًثايذ ديَاسّا، هشصی اجضا ٍ ّا،تست ّا،ِيپا ستَى ّا،ستَى دس عَلی یهیلگشدّا تیي آصاد فاغلِ 9-12-1-2-3

 تاضذ صيش هماديش اص ّیچیک

 هیلیوتش 40 -الف

 هیلگشد ييتضسگتش لغش تشاتش 5/1 -ب

 داًِ سٌگ تضسگتشيي یاسو لغش تشاتش 33/1 -پ

 

  سنجاق و ایلزسه یهاقالب استاندارد، یهاقالب  9-12-1-1

دس ًظش  1-21-9 جذٍل الضاهات تكاغه ذيتا کطص دس آجذاس یعَل ّایهیلگشد هْاس تشای استاًذاسد یّالالب 9-12-1-1-2

 . گشفتِ ضًَذ

 .آجدار در کشش هایقالب استاندارد بزای مهار میلگزد  2-12-9جدول 

 قطز میلگزد نوع قالب

(mm) 

 حداقل قطز داخلي خم 

(mm) 

 طول مستقیم پس اس خم

lext 

 شکل

 

 دسجِ 90لالب 

  db6 25تا  10
db12 

 

 db8 34تا  28

 db10 55تا  36

 

 دسجِ 180لالب 

  db6 25تا  10
db4  ٍ65 هیلیوتش ، 

 ّش کذام تضسگتش است

 

 db8 34تا  28

 db10 55تا  36

 

. دس ًظش گشفتِ ضًَذ 2-21-9 جذٍل الضاهات تكاغه ذيتا یػشض یهیلگشدّا هْاس تشای استاًذاسد یّالالب 9-12-1-1-1

 . تاضذ یعَل لگشدیه شًذُیگ تش دس ذيتا لالب

 .يعزض یلگزدهایم مهار یبزا استاندارد قالب  1-12-9 جدول

 قطز میلگزد نوع قالب
(mm) 

 حداقل قطز داخلي خم 
(mm) 

 طول مستقیم پس اس خم

lext 

 شکل

 ، هیلیوتش db4 db6  ٍ75 16تا  10 دسجِ 90لالب 

 ّش کذام تضسگتش است

 
 db6 db12 25تا  18

 ، هیلیوتش db4 db6  ٍ75 16تا  10 دسجِ 135لالب 

 ّش کذام تضسگتش است

 

 db6 25تا  18

 ، هیلیوتش db4 db4  ٍ65 16تا  10 دسجِ 180لالب 

 ّش کذام تضسگتش است

  

 db6 25تا  18 
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عَل لسوت  تاضذ.ضاهل يک خن تِ سوت داخل ٍ يک لسوت هستمین هی کطص دس استاًذاسد لالب 9-12-1-1-3

ٍلی ايي افضايص سا  ،دس ًظش گشفت 2-21-9ٍ  1-21-9ّای لتَاى تیطتش اص همذاس هطخع ضذُ دس جذٍهستمین لالب سا هی

  هٌظَس داضت.تَاى دس هحاسثِ ظشفیت هْاس لالب ًوی

 فيتؼش هغاتك تايذ سٌجاق ٍ دٍسگیش خاهَت، تٌگ، ضاهل یػشض لگشدیه هْاس تشای استفادُ هَسد ایلشصُ لالب 9-12-1-1-4

 . تاضذ 20-9 فػل

 چْاس اص کوتش ذيًثا شٍد،یه کاس تِ تٌگ اي خاهَت ػٌَاى تِ کِ یجَض یویس آسهاتَس خن یداخل لغش حذالل 9-12-1-1-5

 یداخل لغش تا یّاخن. تاضذ ّانیس شيسا یتشا نیس لغش تشاتش دٍ ٍ وتشیلیه 6 اص صیت لغش تا یّانیس یتشا نیس لغش تشاتش

 .   گیشًذ لشاس یجَض اتػال اص نیس لغش تشاتش چْاس اص کوتش یافاغلِ دس ذيًثا ن،یس لغش تشاتش ّطت اص کوتش

 کٌٌذ تاهیي سا صيش ضشايظ تايذ سٌجاق 9-12-1-1-6

 تاضذ کپاسچِي تايذ سٌجاق -الف

 تاضذ دسجِ 90 حذالل صاٍيِ تا لالب داسای تايذ آى ديگش اًتْای ٍ تَدُ ایلشصُ لالب داسای تايذ سٌجاق اًتْای يک -ب

 تاضذ همغغ پیشاهًَی عَلی هیلگشد شًذُیتشگ دس تايذ لالب -پ

 هماتل ٍجَُ دس اىیه دس کي تغَس ذيتا شًذ،یگیه تش دس سا یعَل لگشدیه کِ تَالیه سٌجاقدٍ  دسجِ 90 خن تا اًتْای -ت

 .ضَد يیتاه 7-1-6-21-9 تٌذ ضَاتظ آًکِ هگش شًذ،یگ لشاس همغغ

  یيزایگ طول 9-12-3

 کلیات 9-12-3-2

 ٍ داسسش آجذاس یلگشدّایه آجذاس، یّانیس آجذاس، یلگشدّایه يیشایگ عَل شًذُیدستشگ تخص ايي ضَاتظ 9-12-3-2-2

 .تاضذهیالصم دس تتي ّا ، کِ تشای هْاس آىاست سادُ ٍ آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ

 دٍ دس لگشدیه هْاس لِیٍس تِ ذيتا همغغ ّش دس لگشدیه یفطاس ٍ یکطط یشٍّایً آسهِ تتي یاػضا یتواه دس 9-12-3-2-1

 است شيپز اهکاى شيص یسٍضْا اص یکي تِ هیلگشد هْاس. ضَد هٌتمل تتي تِ ًظش هَسد همغغ عشف

 ضَد.حاغل هیکِ تا تاهیي عَل گیشايی کافی  لگشدیه یجاًث سغح ٍ تتي يیت یَستگیپ تش یهتک هْاس -الف

 ضَد.هیحاغل ا ّکِ تا تاهیي عَل گیشايی تؼشيف ضذُ تشای لالب استاًذاسد لالب تا هْاس -ب

  .داسسش هیلگشدًظیش ضَد، حاغل هیتشای هیلگشد اتکايی گاُ تکیِکِ تا تاهیي  يیاتکا فطاس تش یهثتٌ هْاس -پ

 ضَد.حاغل هیاضافی کِ تا تاهیي اتضاسّای هکاًیکی  یکیهکاً هْاس -ت

 .ذيیتا هَسد ّایصيآصها جيًتا اساس تش فَق هَاسد اص یثیتشک -ث
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 .سٍد تکاس فطاس دسهیلگشد  هْاس تشای ًثايذ داسسش یاًتْا يا لالب 9-12-3-2-3

 .ًیست   هماٍهت کاّص ضشية اػوال تِ ًیاصی ،يیشایگ عَل هحاسثِ دس 9-12-3-2-4

 . ًوايذ تجاٍص هگاپاسکال 3/8 اص ًثايذ    √ همذاس يیشایگ عَل هحاسثِ دس 9-12-3-2-5

 کشش در آجدار یهامیس و لگزدهایم یيزایگ طول 9-12-3-1

اساس ضَاتظ سادُ تش تَاى تش عثك ضَاتظ ايي تٌذ يا سا هی کطص دس آجذاس ّاینیس ٍ هیلگشدّا يیشایگ عَل 9-12-3-1-2

 گشفتِ شيص شيهماد اص کوتش ًثايذ ،ld کطص، دس آجذاس ّاینیس ٍ هیلگشدّا يیشایگ عَلهحاسثِ ًوَد.  3-2-3-21-9ضذُ تٌذ 

  ضَد

 2-2-3-21-9 تٌذ هغاتك ψt ،ψs ٍ ψe یاغالح ةيضشا تا شيص ساتغِ اص ضذُ هحاسثِ عَل -الف

(9-12-2 ) 
   

      

 (
      

  
)

     

√  
 
   

 λ، لگشدّایه هشکض تا هشکض فاغلِ ًػف يا تتي ِيسٍ ييکتشيًضد تا ضَدهی هْاس کِ یلگشدیه هشکض فاغلِ cb ساتغِ ييا دس

 ضَدیهصيش تؼییي ساتغِ است کِ اص  یػشض آسهاتَس ةيضش Ktr ٍ 2-3هغاتك تٌذ ضشية تتي سثک 

(9-12-1) 
    

     

  
 

 

تِ ػلت هْاس هیلگشد  ضذگیًیندٍدس عَلی کِ پتاًسیل  s فاغلِ دس یػشض یآسهاتَسّا کل همغغ سغح Atrدس ايي ساتغِ 

 Ktr یتشا غفش همذاس اص استفادُ دس عَل هْاس يا ٍغلِ پَضطی هیلگشد است. ّاسین يا هیلگشدّا تؼذاد n ٍٍجَد داسد 

 کِ db/(cb+Ktr) ًسثت 1-21-9دس ّش غَست دس ساتغِ . است هجاص هحػَسکٌٌذُ یػشض آسهاتَس ٍجَد غَست دس یحت

 .ضَد گشفتِ ًظش دس 5/2 اص صیت ًثايذ تاضذ،هی یهحػَسضذگ اثشات ًطاًگش

 .وتشیلیه 300 -ب

 ضًَذهی تؼییي صيش تػَست کطص دس آجذاس ّایسین ٍ آجذاس یهیلگشدّا هْاسی عَل اغالح ضشاية 9-12-3-1-1

 دس تاصُ تتي وتشیلیه 300 حذالل کِ یافم یلگشدّایه یتشا 3/1 تا تشاتش لگشد،یه تیهَلؼ ةيضش ،ψt اغالح ةيضش -الف

 .لگشدّایه شيسا یتشا 0/1 تا تشاتش ٍ ضَدهی ختِيس آًْا شيص

 تا تشاتش ٍ طتش،یت ٍ هیلیوتش 20 لغش تا یّانیس ٍ هیلگشدّا یتشا 0/1 تا تشاتش لگشد،یه لغش ةيضش ،ψs ضشية اغالح -ب

     .هیلیوتش 18 یهساٍ اي کوتش لغش تا یسیوْا ٍ هیلگشدّا یتشا 8/0

 تشاتش تا: لگشد،یه اًذٍد ةيضش ،ψe ضشية اغالح -پ
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 لغش تشاتش سِ اص کوتش تتي پَضص تا ،یسٍ ٍ یاپَکس دٍگاًِ اًذٍد تا يا یاپَکس اًذٍد تا ّایهیلگشد یتشا 5/1 -

 .هیلگشد لغش تشاتش ضص اص کوتش لگشدّایه يیت آصاد فاغلِ اي هیلگشد

 لغش تشاتش سِ اص طتشیت تتي پَضص تا ،یسٍ ٍ یاپَکس دٍگاًِ اًذٍد تا يا یاپَکس اًذٍد تا ّایهیلگشد یتشا 2/1 -

 .هیلگشد لغش تشاتش ضص اص صیت لگشدّایه يیت آصاد فاغلِ ٍ هیلگشد

 .(ضُیگالَاً) یسٍ اًذٍد تا یلگشدّایه ٍ اًذٍد تذٍى یلگشدّایه یتشا 0/1 -

 تؼییي ًوَد. 3-21-9تَاى اص جذٍل سا هی کطص دس آجذاس ّاینیس ٍ هیلگشدّا عَل گیشايی 9-12-3-1-3

 .کشش در آجدار هایمیس و میلگزدها یيزایگطول   3-12-9 جدول

 قطز میلگزد یا سیم و پوشش آساد فاصله

 میلیمتز 12بشرگتز یا مساوی  میلیمتز 12اس کوچکتز 

لغش هیلگشد حذالل تشاتش تا دس عَل هْاسی يا ٍغلِ  ّايا سین ّاآصاد هیلگشد فاغلِ

 عَل گیشايی تاهیي ضذُ است سای دًاهِيیحذالل آئٍ خاهَت يا تٌگ تَدُ 

 يا

گشد لحذالل دٍ تشاتش لغش هی يا ٍغلِ ّا دس عَل هْاسیآصاد هیلگشدّا يا سینفاغلِ 

  تش تا لغش هیلگشد استاپَضص سٍی هیلگشد حذالل تشتَدُ ٍ 

    

    

  

√   
   

    

    

  

√   
   

     سايش هَاسد

    

  

√   
   

    

    

  

√   
   

  

 کشش در استاندارد قالب با لگزدیم یيزایگ طول 9-12-3-3

 اص ّیچیک اص ًثايذ ،ldh هیطًَذ، ختن استاًذاسد لالب تِ کِ کطص دس آجذاس یهیلگشدّا لالب تا گیشايی عَل 9-12-3-3-2

 تاضذ کوتش صيش هماديش

  :2-3-3-21-9 هغاتك تٌذ ψr ،ψc ٍ ψe اغالح ةيضشا تا شيص ساتغِ -الف

(9-12-3) 
    

      

 

      

√   
   

 .است تضسگتش کذام ّش هیلیوتش، 150 ٍ هیلگشد لغش تشاتش ّطت -ب

 ضشاية. ضًَذیه يییتؼ شيص تػَست کطص دس آجذاس یهیلگشدّا لالب تا گیشايی عَل هحاسثِ اغالح ضشاية 9-12-3-3-1

ψr ٍ ψc ضَدهی اػوال 3-3-3-21-9 ضَاتظ ػضَ هوتذ غیش اًتْای دس. گشفت ًظش دس ٍاحذ هیتَاى سا . 

 دس هحػَسکٌٌذُ یػشض آسهاتَس يیاٍلِ هَاسدی کدس . گشفت يک تشاتش طِیّو تَاىیه سا ،ψr یهحػَسضذگ ةيضش -الف

 ييا ،تاضذ تشلشاس شيص ظيضشا اص یکيٍ دس ضوي  تاضذ لالب شٍىیت اص ضًَذُ هْاس لگشدیه لغش تشاتش دٍ اص کوتش یافاغلِ

   ًوَد هٌظَس 8/0 تا تشاتش تَاىیه سا ةيضش
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 تٌگْا تَسظ ،ldh ،يیشایگ عَل دس کِ وتشیلیه 34 یهساٍ اي کوتش لغش تا دسجِ 180 اي ٍ 90 لالب تا لگشدّایه یتشا -

 هحػَس هْاسضًَذُ لگشدیه لغش تشاتش سِ یهساٍ اي کوتش فَاغل تاٍ  ،ldh ،يیشایگ عَل تش ػوَد اهتذاد دس يیخاهَتْا اي

 .(است لگشدیه اهتذاد تش ػوَد یػشض آسهاتَس غفحِ) تاضٌذ ضذُ

 دس یيخاهَتْا اي تٌگْا تَسظ لالب عَل دس کِ وتشیلیه 34 یهساٍ اي کوتش لغش تا دسجِ 90 لالب تا لگشدّایه یتشا -

 یػشض آسهاتَس غفحِ) تاضٌذ ضذُ هحػَس هْاسضًَذُ لگشدیه لغش تشاتش سِ یهساٍ اي کوتش فَاغل تا ٍ ،lext اهتذاد،

 .(است لگشدیه اهتذاد یهَاص

 اهتذاد دس پَضص) یجاًث پَضص تا هیلیوتش، 34 یهساٍ اي کوتش لغش تا لالتذاس هیلگشد یتشا ،ψc پَضص ةيضش -ب

 50 اص تیص لالب اص تؼذ هیلگشد اهتذاد دس پَضص تا دسجِ 90 لالب یتشا ٍ هیلیوتش 65 اص تیص( لالب غفحِ تش ػوَد

 .1 تا تشاتش حاالت شيسا یتشا ٍ 7/0 تا تشاتش هیلیوتش

 یتشا ٍ 2/1 تا تشاتش یسٍ ٍ یاپَکس دٍگاًِ اًذٍد تا يا یاپَکس اًذٍد تا هیلگشد یتشا ،ψe لگشدیه اًذٍد ةيضش -پ

 .1 تا تشاتش( ضُیگالَاً) یسٍ اًذٍد تا یلگشدّایه ٍ اًذٍد تذٍى یلگشدّایه

 يا) فَلاًی ٍ جاًثی پَضص آى دس کِ ػضَ غیشهوتذ اًتْای دس استاًذاسد لالب تا ضذُ هْاس هیلگشدّای تشای 9-12-3-3-3

 ضَد لحاػ تايذ صيش ضشايظ است، هیلیوتش 65 اص کوتش لالب( تحتاًی

 لغش تشاتش سِ اص کوتش فَاغل تا ٍ هیلگشد اهتذاد تش ػوَد خاهَت يا تٌگ تَسظ ،ldh گیشايی، عَل دس تايذ لالب -الف

 .تاضذ لگشدیه لغش تشاتش دٍ اص طتشیت ذيًثا لالب خن یشًٍیت تش اص خاهَتْا اي تٌگْا ييا فاغلِ ضَد، هحاط هیلگشد

    .ضَد گشفتِدس ًظش  يک تا تشاتش 1-3-3-21 تشاساس ،ldh هحاسثِ، دس ،ψr یهحػَسضذگ ضشية -ب

 کشش در دارسز آجدار میلگزد گیزایي طول 9-12-3-4

 است هجاص صيش ضشايظ تاهیي تا ،کطص دس هیلگشد هْاس تشای داسسشهیلگشد آجذاس  تکاسگیشی 9-12-3-4-2

 .تاضذ 4-9 فػل ضَاتظ تش هٌغثك لگشدّایه هطخػات -الف

 .کٌذ تجاٍص هگاپاسگال 420 اص ًثايذ لگشدیه تسلین تٌص -ب

 .ًوايذ تجاٍص هیلیوتش 34 اص ًثايذ هیلگشد لغش -پ

 تاضذ لگشدیه همغغ سغح تشاتش چْاس تايذ حذالل ،Abrg ،داسسش اًتْای دس خالع يیاتکا همغغ سغح -ت

 .تاضذ یٍصًلحاػ  تِهؼوَلی تتي اص ًَع  تا ذيتا تتي -ث

 .تاضذ هیلگشد لغش تشاتش دٍ حذالل ذيتا هیلگشد سٍی خالع پَضص -ج

 .تاضذ هیلگشد لغش تشاتش چْاس حذالل ذيتا هیلگشدّا تیي خالع فاغلِ -چ
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 تاضذ کوتش صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ ،ldt کطص، دس داسسش آجذاس یلگشدّایه گیشايی عَل 9-12-3-4-1

 :شيص ساتغِ اص ضذُ هحاسثِ يیشایگ عَل -الف

(9-12-4) 
      

      

√   
   

 

 تا هیلگشد یتشا ،ψe اًذٍد، اغالح ضشيةّوچٌیي . ضَددس ًظش گشفتِ  هگاپاسکال 40 اص صیت ًثايذ fc همذاسدس ايي ساتغِ 

 یسٍ اًذٍد تا یلگشدّایه ٍ اًذٍد تذٍى یلگشدّایه یتشا ٍ 2/1 تا تشاتش یسٍ ٍ یاپَکس دٍگاًِ اًذٍد تا يا یاپَکس اًذٍد

 . ضَدهی هٌظَسيک  تا تشاتش( ضُیگالَاً)

  .است تضسگتش کذام ّش هیلیوتش، 150 ٍ هیلگشد لغش تشاتش ّطت -ب

 کشش در يکیمکان وسائل با شده مهار یلگزدهایم گیزایي 9-12-3-5

 تاصسس ذیتائ تِ کِ آجذاس لگشدیه یتشا fy يیتاه تیلاتل تا یکیهکاً ٍسائل اي هلحمات گًَِ ّش اص استفادُ 9-12-3-5-2

 همغغ يیت يیشایگ عَل ٍ یکیهکاً هْاس اص یثیتشک تا هیتَاى سا آجذاس یلگشدّایه يیشایگ. است هجاص تاضذ ذُیسس ساختواى

 .  ًوَد تاهیي ذيیتا هَسد ّایصيآصها جيًتا اساس تش یکیهکاً ٍسائل يا هلحمات ٍ یتحشاً

 کشش در آجدار يجوش يمیس آرماتور شبکه گیزایي طول 9-12-3-6

 نیس اًتْای تا تحشاًی همغغ هحل اص کِ ،ld کطص، دس آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ گیشايی عَل 9-12-3-6-2

     گشفتِ ضَددس ًظش  کوتش صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ هیلیوتش، 16 یهساٍ اي کوتش لغش تا ّاینیس یتشا ضَد،هی گیشیاًذاصُ

هغاتك  ψwٍ  2-2-3-21-9تشاساس تٌذ  ψt ،ψe ٍ ψs یاغالح ةيضشا تا شيص ساتغِ اص ضذُ هحاسثِ يیشایگ عَل -الف

 2-6-3-21-9تٌذ 

(9-21-5) 
   

        

 (
      

  
)

      

√   
   

 .هیلیوتش 200 -ب

 ضَدهی يییتؼ صيش غَستِ ت ،ψw یجَض نیس اغالح ةيضش 9-12-3-6-1

 تحشاًی همغغ اص کِ ،ld گیشايی عَل دس هتؼاهذ نیس يک حذالل تا ،آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ تشای -الف

 صيش سٍاتظ اص ضذُ هحاسثِ همذاس ييضسگتشت تاضذ، داضتِ وتشیلیه 50 یهساٍ اي طتشیت یافاغلِ

         (الف-9-12-6)  
      

  
     

            (ب-9-12-6 )
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 . ضًَذ هْاس تايذ کِ است يیّانیس تیي فاغلِ s سٍاتظ ييا دس

 عَل دس هتؼاهذ نیس يک تا يا ،ld گیشايی، عَل دس هتؼاهذ نیس تذٍى آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ تشای-ب

دس ًظش تشاتش تا يک  ،یجَض نیس اغالح ضشية تاضذ، داضتِ وتشیلیه 50 اص کوتش یافاغلِ تحشاًی همغغ اص کِ يیگیشا

 . ضَدهی شفتِگ

 دس يیشایگ عَل اهتذاد دس هیلیوتش 16 اص تیطتش لغش تا آجذاس نیس يا ،لغش ّش تا سادُ نیس ٍجَد غَست دس 9-12-3-6-3

 . ضَد يییتؼ 7-3-21-9 تشاساس تايذ گیشايی عَل آجذاس، یجَض یویس آسهاتَسّای تیي

 يییتؼ 7-3-21-9 تشاساس تايذ( گالَاًیضُ) سٍی اًذٍد تا آجذاس یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ  گیشايی عَل 9-12-3-6-4

 .ضَد

 کشش در ساده يجوش يمیس آرماتور شبکه گیزایي طول 9-12-3-7

 نیس ييتشیشًٍیت تا تحشاًی همغغ هحل اص کِ ،ld کطص، دس سادُ یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ گیشايی عَل 9-12-3-7-2

 عَل دس هتؼاهذ نیس دٍتايذ حذالل . دس کلیِ هَاسد تاضذ کوتش صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ ضَد،هی گیشی اًذاصُ هتؼاهذ

 ٍجَد داضتِ تاضذ. يیشایگ

 :شيص ساتغِ اص ضذُ هحاسثِ يیشایگ عَل -الف

(9-12-7)     
     

 √  
 

  

 
  

 .ضَدهی يییتؼ 2-3-9 تٌذ تشاساس ،λ ة،يضش. ضَد تاهیي آًْا هْاس تايذ کِ است يیّانیس تیي فاغلِ sدس ايي ساتغِ 

 .هیلیوتش 150 -ب

 هیلیوتش 50 ػالٍُِ ت هْاسکٌٌذُ هتؼاهذ یّانیس فاغلِ -پ

 فشار در آجدار یهامیس و میلگزدها گیزایي طول 9-12-3-8

دس ًظش گشفتِ  کوتش صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ ،ldc فطاس، دس آجذاس ّاینیس ٍ هیلگشدّا گیشايی عَل 9-12-3-8-2

 :ضَد

                                                         -الف
  

 

      

√  
 

   

                                                                  -ب

 هیلیوتش 200                                                         -پ
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 دٍسپیچ، تَسظ یهحػَسضذگ تشای  ،ψr یهحػَسضذگ ةيضش ٍ ضَدهی يییتؼ 2-3-9تٌذ  تشاساس ،λ ة،يضشايي سٍاتظ  دس

 فَاغل ٍ وتشیلیه 12 اص صیت لغش تِ یویس تٌگ وتش،یلیه 100 اص کوتش گام ٍ وتشیلیه 6 اص صیت لغش تا َستِیپ یشٍيدا تٌگ

ٍ تشای سايش  75/0تشاتش تا  وتش،یلیه 100 اص کوتش فَاغل تا 4-6-21-9 تٌذ ضَاتظ تش هٌغثك دٍسگیش ٍ وتشیلیه 100 اص کوتش

 ضَد.گشفتِ هیدس ًظش  حاالت تشاتش تا يک

 ياضاف آرماتور یبزا یيزایگ طول کاهش 9-12-3-9

-21-9 ،ب-2-4-3-21-9 ،الف-1-3-3-21-9 ،الف-1-2-3-21-9 یتٌذّا اص ضذُ هحاسثِ یهْاس یّاعَل 9-12-3-9-2

 تٌذ دس کِ یهَاسد دس تجض سا ،ب-1-8-3-21-9 ٍ الف-1-8-3-21-9 ،ب-1-7-3-21-9 ،الف-1-7-3-21-9 ،الف-3-6-1

 ضذُ اغالح گیشايی عَل. داد کاّص ضذُ تاهیي هیلگشد تِ ًیاص هَسد هیلگشد ًسثت تِ هیتَاى است، ضذُ رکش 9-21-3-9-2

 ،ب-2-4-3-21-9 ،ب-1-3-3-21-9 ،ب-1-2-3-21-9  یتٌذّا دس ضذُ فيتؼش گیشايی عَل حذالل اص ًثايذ غَست ّش دس

 . تاضذ کوتش ج-1-8-3-21-9 ٍ ج-1-7-3-21-9 ،ب-9-21-3-6-1

 ًیست هجاص صيش هَاسد دس گیشايی عَل کاّص 9-12-3-9-1

 غیشهوتذ گاُتکیِ دس -الف

 است الصم تسلین تٌص تاهیي تشای گیشايی يا هْاس کِ یهحلْائ دس -ب

  تاضٌذ َستِیپ تايذ هیلگشدّا کِ یهَاسد دس -پ

 اديص ٍ هتَسظ پزيشی ضکل تا ّای ساصُ دس ایلشصُ تاستش سیستوْای دس -ت

 یکیهکاً هْاس یداسا اي ٍ داسسش آجذاس یلگشدّایه یتشا -ث

 لگزدهایم وصله 9-12-4

 کلیات 9-12-4-2

 است هجاص شيص عشق اص یکي تِ لگشدّایه ٍغلِ 9-12-4-2-2

 یپَضط ٍغلِ -الف

 يیاتکا ٍغلِ -ب

 یجَض ٍغلِ -پ

 یکیهکاً ٍغلِ -ت

 است هجاص شيص هَاسد دس یپَضط ٍغلِ اص استفادُ 9-12-4-2-1

 هیلیوتش 34 یهساٍ اي کوتش لغش تا هیلگشدّای تشای فطاس ٍ کطص دس -الف
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 يیتاه تا کوتش، ٍ وتشیلیه 34 لغش تا یلگشدّایه تِ وتشیلیه 42 لغش حذاکثش تا یلگشدّایه ٍغلِ یتشا فطاس دس -ب

  2-5-4-21-9 تٌذ ظيضشا

 تايذ هجاٍس ّای ٍغلِ يا هیلگشدّا ٍ یتواس یّا ٍغلِ تیي آصاد فاغلِ حذالل تواسی، پَضطی ٍغلِ تشای 9-12-4-2-3

 .تاضذ 1-1-2-21-9 تٌذ هغاتك

 اص ًثايذ ضذُ ٍغلِ هیلگشدّای هشکض تِ هشکض ػشضی فاغلِ خوطی، اػضای دس غیشتواسی پَضطی ٍغلِ تشای 9-12-4-2-4

 .ًوايذ تجاٍص هیلیوتش 150 ٍ ٍغلِ عَل پٌجن يک

 ّاٍغلِ عَل هحاسثِ دس ،9-3-21-9 تٌذ هغاتك ،اضافی آسهاتَس اثش گشفتي ًظش دس یتشا گیشايی عَل کاّص 9-12-4-2-5

 . ًیست اػوال لاتل

 .ضَدهی اًجام 5-21-9 تٌذ هغاتك لگشدّایه گشٍُ ٍغلِ 9-12-4-2-6

  کشش در آجدار یهامیس و میلگزدها پوششي وصله 9-12-4-1

(. B ًَع ٍغلِ) تاضذ ld3/1 تا تشاتش ذيتا ،lst ،کطص دس آجذاس یّانیس ٍ آجذاس هیلگشدّای پَضطی ٍغلِ عَل 9-12-4-2

 (A ًَع ٍغلِ) داد کاّص ld تِ سا یپَضط ٍغلِ عَل تَاىیه ش،يص ضشط دٍ اسضا غَست دس تٌْا

 تاضذ اصیً هَسد همذاس تشاتش دٍ حذالل ٍغلِ عَل دس هَجَد آسهاتَس همذاس -الف

   تاضذ ضذُ ٍغلِ ،یپَضط ٍغلِ عَل دس هَجَد آسهاتَس ًػف حذاکثش -ب

ld تَد خَاّذ وتشیلیه 300 ٍغلِ عَل حذالل حالت ّش دس. ضَدهی يییتؼ 1-2-3-21-9 تٌذ تشاساس. 

 اص ّیچیک اص ًثايذ ،lst ،ضَداًجام هی هتفاٍت ّایلغش تا هیلگشدّایتشای  پَضطی ٍغلِهَاسدی کِ  دس 9-12-4-1-1

 تاضذ کوتش صيش هماديش

 تضسگتش لغش تا هیلگشد تشای ،ld گیشايی، عَل -الف

  کَچکتش لغش تا هیلگشد تشای ،lst ،یکطط ٍغلِ عَل -ب

 کشش در آجدار يجوش يمیس آرماتور شبکه پوششي وصله 9-12-4-3

 اص ًثايذ ،lst ٍغلِ، عَل دس هتؼاهذ یّانیس تا کطص دس آجذاس یجَض یویس ضثکِ پَضطی ٍغلِ عَل 9-12-4-3-2

ld3/1 ٍ 200 آى دس کِ تاضذ کوتش هیلیوتش ld تايذ ًیض صيش ضشايظ ضوي دس. ضَدهی يییتؼ الف 1-6-3-21-9تٌذ  تشاساس 

 ضًَذ تاهیي

 50 حذالل ذيتا ضذُ، ٍغلِ اليِ دٍ دس ٍغلِ اهتذاد تش ػوَد یّانیس سديف تشييتیشًٍی لشاسگیشی ّن سٍی -الف

 .تاضذ هیلیوتش
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 .تاضٌذ هیلیوتش 20 هساٍی يا کوتش لغش تا آجذاس تايذ گیشايی عَل اهتذاد دس استفادُ هَسد یّانیس توام -ب

 . ضَد هحاسثِ 2-4-21-9تٌذ  تشاساستايذ  ٍغلِ عَل الف،-1-3-4-21-9 ضشط تٌذ تاهیي ػذم غَست دس 9-12-4-3-1

 .ضَد هحاسثِ 4-4-21-9 تٌذ تشاساستايذ  ٍغلِ عَل ب،-1-3-4-21-9 ضشط تٌذ تاهیي ػذم غَست دس 9-12-4-3-3

 هحاسثِ 4-4-21-9تٌذ  تشاساستايذ  ٍغلِ عَل( گالَاًیضُ) سٍی اًذٍد تا آجذاس یجَض یویس آسهاتَس دس 9-12-4-3-4

 .ضَد

 کشش در ساده يجوش يمیس آرماتور شبکه پوششي وصله 9-12-4-4

 تیي فاغلِ کِ ،lst ٍغلِ، عَل دس هتؼاهذ یّانیس تا کطص دس سادُ یجَض یویس ضثکِ پَضطی ٍغلِ عَل 9-12-4-4-2

 تاضذ کوتش صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ ضَد،هی تؼشيف ضذُ ٍغلِ ضثکِ دٍ دس ٍغلِ اهتذاد تش ػوَد نیس ييتشیشًٍیت

 .ضَدهی يییتؼ الف-1-7-3-21-9 تشاساس ld آى دس کِ ، نیس ld گیشايی عَل تشاتش ًین ٍ يک -الف

 .وتشیلیه 150 اي ٍ هیلیوتش 50 تؼالٍُ ٍغلِ اهتذاد تش ػوَد یّانیس تیي فاغلِ -ب

 عَل است، 2 اص تیص ٍغلِ عَل دس ًیاص هَسد نیس تِ ضذُ تاهیي نیس همغغ سغح ًسثت کِ یهَاسد یتشا 9-12-4-4-1

 اص ّیچیک اص ًثايذ ضَد،هی تؼشيف ضذُ ٍغلِ ضثکِ دٍ دس ٍغلِ اهتذاد تش ػوَد نیس ييتشیشًٍیت تیي فاغلِ کِ lst ٍغلِ

 تاضذ کوتش صيش هماديش

 .ضَدهی يییتؼ الف-1-7-3-21-9تٌذ  تشاساس ld آى دس کِ، نیس ld گیشايی عَل تشاتش ًین ٍ يک -الف

 .هیلیوتش 50 حذالل -ب

 فشار در آجدار یمیلگزدها يپوشش وصله 12-4-5

 هیلیوتش، 34 یهساٍ يا کَچکتش لغش تا یهیلگشدّا یتشا ،lsc ،فطاس دس آجذاس یهیلگشدّا یپَضط ٍغلِ عَل 9-12-4-5-2

 ضَدهی هحاسثِ صيش تػَست

 0.071fydb تا تشاتش هگاپاسکال، 420 یهساٍ يا کَچکتش تسلین تٌص تا یهیلگشدّا یتشا -الف

 db(0.13fy-24) تا تشاتش هگاپاسکال، 420 اص تیص تسلین تٌص تا یهیلگشدّا یتشا  -ب

 .اتذي صيافضا دسغذ 33 ذيتا ٍغلِ عَل هگاپاسکال، 21 اص کوتش fc یتشا. تاضذ وتشیلیه 300 اص کوتش ذيًثا حال ّش دس عَل ييا

 هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ یپَضط ٍغلِ عَل فطاس، دس هتفاٍت یلغشّا تا یهیلگشدّا یپَضط ٍغلِ یتشا 9-12-4-5-1

  تاضذ کوتش صيش

  8-3-21-9 تشاساس ضذُ هحاسثِ تضسگتش، لغش تا هیلگشد یتشا ،ldc فطاس، دس یهْاس عَل -الف
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 1-5-4-21-9 تشاساس ضذُ هحاسثِ کَچکتش، لغش تا هیلگشد یتشا ،lsc فطاس، دس یپَضط ٍغلِ عَل -ب

 فشار در آجدار یمیلگزدها اتکایي وصله 9-12-4-6

 تشش یاًتْا دس ،هیلگشد دٍ تیي اتکايی تػَست فطاس اًتمال داسًذ، لشاس فطاس تحت فمظ کِ یهیلگشدّا یتشا 9-12-4-6-2

 تػَست داس گَُ عَلِ اص استفادُ شیًظ هٌاسة، تٌحَ تايذ ضذُ ٍغلِ هیلگشد دٍ. است هجاص ،هیلگشدّا اهتذاد تش ػوَد ضذُ دادُ

 . تاضٌذ ضذُ داضتِ ًگِ هحَس ّن

 تستِ تٌگ اي دٍسپیچ تٌگ، تستِ، خاهَت یداسا کِ است هجاص اػضايی دس تٌْا اتکايی ٍغلِ اص استفادُ 9-12-4-6-1

 . ّستٌذ

 هیلگشد دٍ ٍ تشيذُ دسجِ 5/1 حذاکثش اًحشاف تا هیلگشد اهتذاد تش ػوَد غاف یسغح دس تايذ هیلگشدّا یاًتْا 9-12-4-6-3

 . ًکٌذ تجاٍص دسجِ 3 اص هیلگشد دٍ اهتذاد اختالف کِ ضًَذ هتػل یتٌحَ تايذ

 

 فشار و کشش در آجدار یمیلگزدها يجوش و يکیمکان وصله 9-12-4-7

 .ضَدهیتَغیِ  طتشیت ٍ وتشیلیه 20 لغش تا یلگشدّایه یتشاػوذتا  یجَض یّاٍغلِاستفادُ اص  9-12-4-7-2

 نیهستم سشسشتِ اتػال دس یًفَر جَش اص استفادُ اديص لغش تا یلگشدّایه یتشا یجَض یّاٍغلِ دس 9-12-4-7-1

 .داسد تیاسجح

 . ذيًوااسضا  سا ساختواى یهل همشاست دّن هثحث الضاهات ذيتا یجَض ّایٍغلِ دس لگشدّایه جَش 9-12-4-7-3

 .گشددهی اًجام غیشُ ٍ کٌٌذُ کَپل غالف کَپلش، ،يیاتکا غالف كيعش اص شٍیً اًتمال یکیهکاً یّاٍغلِ دس 9-12-4-7-4

 ًظش دس تايذ یهکاًیک ٍغلِ اص یًاض هیلگشد اتؼاد افضايص اثش هیلگشد، یسٍ یکاف یتتٌ پَضص تاهیي یتشا 9-12-4-7-5

 .      ضَد گشفتِ

 ٍ کطص دس لگشدیه نیتسل تٌص تشاتش 25/1 تا تشاتش حذالل یتٌط اًتمال تِ لادس ذيتا یجَض اي یکیهکاً ٍغلِ 9-12-4-7-6

 .تاضذ فطاس اي

-9 تٌذ یکطط اػضا دس تجض ػضَ، اص همغغ ّش دس یجَض يا یکیهکاً ٍغلِ تا یلگشدّایه تَدى اىیه دس کي 9-12-4-7-7

 . ستیًالضاهی  21-5-7-8

 کٌذهی هٌتمل تاالتش تشاص دس یگاّ ِیتک تِ سا تاس کِ یکطط ػضَ ،ّالَس یکطط ػضَ شیًظ یکطط اػضا دس 9-12-4-7-8

 .ضَد اًجام ٍغلِ اهتذاد دس وتشیلیه 750 فاغلِ تا ذيتا هجاٍس یلگشدّایه دس یکیهکاً اي یجَض ٍغلِ ،ّاخشپا یکطط ػضَ ٍ

 یاديص فاغلِ تا ٍ هیاى دس يک تػَست یکطط لگشدیه یاديص تؼذاد کِ یشٍيدا هخاصى َاسيد شیًظ یکطط یاػضا دسايي ضشط 

  الضاهی ًیست. اًذ،ضذُ ٍغلِ ّن اص
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 میلگزدها گزوه 9-12-5

 .ضَدهی هحذٍد چْاس تِ هیکٌٌذ، کاس ٍاحذ کي تػَست کِ هیلگشد گشٍُ ّش دس هیلگشدّا تؼذاد 9-12-5-2

 لغش تِ تايذ فطاس تحت یهیلگشدّا گشٍُ یػشض یآسهاتَسّا. ضًَذ هحاط یػشض آسهاتَس تَسظ تايذ هیلگشد گشٍُ 9-12-5-1

 .تاضٌذ هیلیوتش 12 حذالل

 .ستیً هجاص هیلگشد گشٍُ تػَست هیلیوتش 34 اص تیص لغش تا یهیلگشدّا اص استفادُ شّایت دس 9-12-5-3

 هیلگشد لغش تشاتش 40 حذالل فاغلِ تِ تايذ ،یخوط یاػضا ًِادّ عَل دس ،هیلگشد گشٍُ دس هیلگشد ّش لغغ هحل 9-12-5-4

 .  تاضذ گشٍُ یلگشدّایه شيسا لغغ هحل اص

 يیّوچٌ. ذًضَ ٍالغ غفحِ کي دس لگشدّایه یتواه ّایهحَس ذيًثا لگشد،یه دٍ اص صیت تا لگشدّایه گشٍُ دس 9-12-5-5

 . تاضذ دٍ اص صیت ذيًثا ٍغلِ هحل دس جض شًذیگیه لشاس غفحِ کي دس کِ يیلگشدّایه تؼذاد

 اًذٍد ةيضش ٍ 1-2-3-21-9 تٌذ یهحػَسضذگ ةيضش هحاسثِ پَضص، حذالل فاغلِ، یتْايهحذٍد کٌتشل دس 9-12-5-6

 فشؼ یهؼادل لگشدیه لغش هؼادل ،لگشدیه گشٍُ لغش شد،یگ یه لشاس هحاسثِ یهثٌا لگشدّایه لغشدس آًْا  کِ 2-2-3-21-9 تٌذ

 . است یهساٍ لگشدیه گشٍُ کل همغغ سغح تا آى همغغ سغح کِ ضَدهی

 گیشايی عَل تا تشاتش یتائ 2 ّایلگشدیه گشٍُ یتشا فطاس، يا کطص دس ،هیلگشد گشٍُ دس هیلگشدّا گیشايی عَل 9-12-5-7

دس ًظش  هٌفشد ّایلگشدیه يیشایگ عَلتیطتش اص  دسغذ 33 ٍ 20 تتشتیة ،یتائ 4 ٍ یتائ 3 یّاگشٍُ یتشا ٍ هٌفشد ّایهیلگشد

 . ضَدگشفتِ هی

 گشفتي ًظش دس تاٍ  هٌفشد لگشدیه يیشایگ عَل تشاساس لگشد،یه گشٍُ کي دس لگشدیه ّش یپَضط ٍغلِ عَل 9-12-5-8

 دس ًثايذ هیلگشد گشٍُ دس هیلگشدّا تک تک ٍغلِ. ضَدهی هحاسثِ 7-5-21-9 تٌذ هغاتك لگشدیه گشٍُ اثش یتشا آى صيافضا

 .ستیً هجاص گشيد گشٍُ تا هیلگشد گشٍُ کي هجوَػِ پَضطی ٍغلِ. تاضٌذ داضتِ یّوپَضاً هیلگشدّا اهتذاد

 يعزض یآرماتورها 9-12-6

 خاموتها 9-12-6-2

 ػضَ یفطاس ٍ یکطط ٍجَُ یکيًضد تا هیذّذ، اجاصُ هیلگشدّا پَضص یهحذٍديتْا کِ جايی تا تايذ خاهَتْا 9-12-6-2-2

 اًذاصُ تِ تايذ خاهَت ضَد،هی استفادُ یتشض آسهاتَس تؼٌَاى خاهَت اص کِ یهَاسد دس. ضًَذ هْاس اًتْا دٍ دس ٍ يافتِ اهتذاد

 .ياتذ اهتذاد یفطاس ٍجِ اص ،d هَثش، ػوك

 .تاضذ یعَل هیلگشد کي شًذُیدستشگدس لسوت پیَستِ خاهَت تايذ  خنّش ّای اًتْايی، تیي خن 9-12-6-2-1

 :تاضذ صيش ضشايظ تش هٌغثك تايذ خاهَتدس  آجذاس سین ٍ هیلگشد هْاس 9-12-6-2-3
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 تا هیلیوتش 25 تا 18 لغش تا یهیلگشدّا یتشا ٍ هیلیوتش، 16 یهساٍ يا کَچکتش لغش تا یّاسین يا هیلگشدّا دس -الف

 ، ٍجَد لالب استاًذاسد پیشاهَى هیلگشد عَلی.هگاپاسکال 280 اص کوتش نیتسل تٌص

ٍجَد لالب استاًذاسد پیشاهَى  هگاپاسکال، 280 اص صیت نیتسل تٌص ٍ هیلیوتش 25 تا 18 تمغش یهیلگشدّا دس -ب

 یهساٍ يا طتشیت لالب یتیشًٍ یاًتْا ٍ همغغ استفاع ٍسظ تیيذفَى ه عَل ػالٍُِ ت هیلگشد عَلی
      

 √  
     

        استاًذاسد البل ٍجَد هیلیوتش، 12 یهساٍ يا کَچکتش لغش تا یسیوْا يا هیلگشدّا یتشا ّا،شچِیت دس -پ

 تش هٌغثك ذيتا ضکل، U خاهَت کي دٌّذُ لیتطک سادُ یجَض یویس آسهاتَس ضثکِ یسالْا اص کي ّش هْاس 9-12-6-2-4

 (1-21 ضکل) تاضذ شيص ظيضشا اص یکي

 .ضکل U خاهَت یفَلاً لسوت دس ػضَ عَل دس ّن اص وتشیلیه 50 فاغلِ تِ یعَل نیس دٍٍجَد  -الف

 اص کتشيًضد یدٍه یعَل نیس ٍ یفطاس ٍجِ اص هَثش ػوك چْاسم کي اص کوتش فاغلِ دس ٍالغ یعَل نیس کيٍجَد  -ب

 لالب یسٍ اي خاهَت ساق یسٍ دٍم نیس یشیگ لشاس. اٍل نیس اص وتشیلیه 50 اص صیت فاغلِ تِ ٍ یفطاس ٍجِ تِ اٍل نیس

 .است هجاص خاهَت لغش تشاتش ّطت تا تشاتش یخو لغش حذالل تا

 

 .ساده يجوش يمیس شبکه اس متشکل شکل U خاموت یفشار هیناح در مهار  2-12-9 شکل

 50 حذالل فاغلِ تا یعَل نیس دٍ تَسظ ساق، کي تٌْا تا یجَض نیس اص هتطکل خاهَت یاًتْا دٍ هْاس 9-12-6-2-5

 است هوکي شيص ظيضشا يیتاه تا ،يکذيگش اص وتشیلیه

اص ًػف ػوك هَثش  وتشیلیه 50 ٍ هَثش ػوك چْاسم کي اص تشطیت فاغلِ تا ،یداخل یعَل نیسٍجَد حذالل يک  -الف

   .است تضسگتش کذام ّش ،همغغ
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 کتشيًضد یکطط ٍجِ تِ ،یخوط یاغل یعَل یلگشدّایه ييکتشيًضد اص ذيتا یکطط ٍجِ دس یخاسج یعَل نیس -ب

 .تاضذ

 اهتذاد تش ػوَد ٍ تستِ خاهَت تػَست تايذ هیشًٍذ، تکاس ػضَ پاسچگیيک يا پیچص هٌظَس تِ کِ خاهَتْايی 9-12-6-2-6

 یيک تا خاهَتْا ايي هْاس. تاضذ ػضَ هحَس تش ػوَد ذيتا یػشض نیس ،یجَض یّانیس اص استفادُ غَست دس. تاضٌذ ػضَ یعَل

 ضَدهی اًجام صيش یسٍضْا اص

 .ضَدهی ختن یعَل هیلگشد پیشاهَى دسجِ 135 لالب تِ خاهَت یاًتْا دٍ -الف

 ًوَدى لحاػ تا تَاىیه سا هْاس ًیست، ضذى یهتالض هستؼذ دال يا تال ٍجَد تذلیل هْاس پیشاهَى تتي کِ یهَاسد دس -ب

 .ًوَد يیتاه 4-1-6-21-9 اي (ب) اي (الف) -3-1-6-21-9 الضاهات

 خاهَت يک: ضًَذ تطکیل جض دٍ اص هیتَاًٌذ هیشًٍذ، تکاس ػضَ پاسچگیيک يا پیچص هٌظَس تِ کِ خاهَتْايی 9-12-6-2-7

U لیتذل تتي کِ گیشد لشاس ػضَ اص یٍجْ هجاٍس تايذ آى دسجِ 90 خن کِ سٌجاق يک ٍ دسجِ 135 یّا خن تا ضکل 

 . ًیست ضذى یهتالض هستؼذ دال يا تال اص یًاض یهحػَسضذگ

 استفادُ تا تَاىهی سا تستِ خاهَت سٍد،هی کاس ِت ػضَ یپاسچگکي يا چصیپ یتشا خاهَت کِ یهَاسد دس تجض 9-12-6-2-8

 دسّن چٌیي . تاضذ ،ld ،یهْاس عَل تشاتش 3/1 حذالل تايذ ضکل U یخاهَتْا ساق ٍغلِ عَل. ساخت ضکل U خاهَت دٍ اص

 همغغ سغح دس یاسو تسلین تٌص حاغلضشب) ساق ّش یًیشٍ ٍ هیلیوتش 450 حذالل آًْا همغغ کل ػوك کِ اػضايی

 .ياتذ اداهِ ػضَ ػوك کل دسّا ساق ٍغلِضَد چٌاًچِ ّا کافی تلمی هیٍغلِ ساق است، ًیَتي کیلَ 40 اص کوتش( خاهَت

 تنگها 9-12-6-1

 کٌٌذ تاهیي سا صيش ضشايظ گشيکذي اص آًْا فَاغل ٍ ضذُ لیتطک آجذاس یلگشدّایه تستِ یّاحلمِ اص ذيتا تٌگْا 9-12-6-1-2

 داًِ سٌگ یاسو لغش حذاکثش تشاتش 33/1 حذالل آصاد فاغلِ -الف

 تاضذ طتشیت صيش هماديش اص ّیچیک اص ًثايذ تٌگْا هشکض تِ هشکض فاغلِ -ب

 یعَل هیلگشد لغش تشاتش 16 -

 یػشض هیلگشد لغش تشاتش 48 -

 ػضَ تؼذ کَچکتشيي -

 :حذالل تشاتش هماديش صيش تاضذ ذيتا ّاتٌگ لغش 9-12-6-1-1

 .هیلیوتش 32 لغش تا یعَل هیلگشد یتشا هیلیوتش 10 لغش -الف

 .یعَل یلگشدّایه گشٍُ يا ٍ تضسگتش ٍ هیلیوتش 34 لغش تِ یعَل هیلگشد یتشا هیلیوتش 12 لغش -ب
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 هؼادل همغغ سغح تا تِ ػٌَاى جايگضيي تٌگ آجذاس، یجَض نیس آسهاتَس ضثکِ اي آجذاس نیس اص استفادُ 9-12-6-1-3

 . است هجاص 8-4-9 ٍ 1-2-6-21-9 الضاهات گشفتي ًظش دس تا آجذاس لگشدیه

 کٌٌذ اسضا سا صيش ضشايظ تايذ یهستغیل یتٌگْا 9-12-6-1-4

 کوتش صاٍيِ تا خن تَسظ تايذ هیاى دس يک تػَست یعَل یهیلگشدّا سايش ٍ همغغ گَضِ دس ٍالغ یعَل هیلگشد ّش -الف

 .دضَ هْاس دسجِ 135 یهساٍ يا

 .تاضذ داضتِ ضذُ هْاس یعَل هیلگشد اص هیلیوتش 150 اص تیص آصاد فاغلِ ًثايذ یجاًث هْاس تذٍى یعَل هیلگشد -ب

 .ضَدهی اًجامسا دس تش گشفتِ،  یعَل هیلگشدکِ  استاًذاسد لالب تا یهستغیل هماعغّا دس تٌگ هْاس -پ

 .ًیست هجاص تٌگ تؼٌَاى داسسش یهیلگشدّا هجوَػِ اص استفادُ -ت

 هْاس. ًوَد استفادُ یدايشٍ یتٌگْا اص هیتَاى ّستٌذ، یدايشٍ آسايص یداسا یعَل یهیلگشدّا کِ یهَاسد دس 9-12-6-1-5

 کٌذ اسضا سا صيش ضشايظ تايذ یدايشٍ یتٌگْا

 .تاضٌذ داضتِ یّوپَضاً هیلیوتش 150 حذالل تايذ هیلگشدّا تٌگ،ّش  یاًتْا دس -الف

 .ضَد ختنگشفتِ، تش سا دس  یعَل ّایهیلگشدکِ  استاًذاسد لالبيک  تِ تايذ هیلگشد یاًتْا -ب

 هماتل ٍجَُ دس ذيتا ٍ ضذُ ٍالغ گشيکذي یسٍ تش ذيًثا یپیشاهًَ یعَل یآسهاتَسّا یسٍ تش یهتَال یتٌگْا یپَضاً ّن -پ

 .تاضٌذ همغغ

 ٍ  1-2-6-21-9  تٌگْا فَاغل الضاهات اگش است، هجاص تٌگ تؼٌَاى َستِیپ آجذاس نیس يا لگشدیه اص استفادُ 9-12-6-1-6

-6-21-9 اي 4-2-6-21-9 اي 3-2-6-21-9 هْاس الضاهات آى یاًتْا هْاس ٍ ًوَدُ اسضا سا  2-2-6-21-9  تٌگ همغغ سغح

 . ًوايذ لحاػ سا 3-6

 سا صيش ضشايظ ٍ تَدُ ػضَ یعَل هحَس تش ػوَد تايذ ،ضًَذتِ کاس تشدُ هی پیچصتشای هماتلِ تا  کِ تٌگْايی 9-12-6-1-7

 ًوايٌذ اسضا

 ذيتا خن یاًتْا ٍ ضذُ ختن یعَل هیلگشد پیشاهَى یالشصُ لالب اي ٍ دسجِ 135 استاًذاسد لالب تِ تٌگ یاًتْا دٍ -الف

  .ضَد هْاس ّستِ تتي دس

-21-9تٌذّای  الضاهاتتايذ  ًیست، ضذى یهتالض هستؼذ دال يا تال ٍجَد تذلیل هْاس پیشاهَى تتي کِ یهَاسد دس -ب

 .گشدد يیتاه 4-1-6-21 اي ب اي الف-6-1-3

 دورپیچها 9-12-6-3

 صيش ضشايظاص يکذيگش  فاغلِ آصاد آًْاٍ تَدُ  هساٍی فَاغل تا َستِیپ نیس يا هیلگشد اص هتطکلتايذ  دٍسپیچْا 9-12-6-3-2

 ًوايٌذ اسضا سا

۲۳۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 آسهاتَسگزاسیجضئیات  9-21

 

 
 

 .است تضسگتش کذام ّش ،هیلیوتش 25ٍ  داًِ سٌگ تضسگتشيي اًذاصُ تشاتش 33/1 حذالل -الف

 .هیلیوتش 75 حذاکثش -ب

 .تاضذ وتشیلیه 10 حذالل ذيتا دسجا تتيلغؼات  یتشا چیدٍسپ لگشدیه اي نیس لغش 9-12-6-3-1

 تاضذ تايذ تش عثك ساتغِ صيش ،ρs دٍسپیچ، هیلگشد یحجو ًسثت 9-12-6-3-3

           (9-21-8)        (
  

   
  )

  

   
    

 .کٌذ تجاٍص هگاپاسکال 700 اص ًثايذ ،fyt چ،یدٍسپ نیتسل تٌصدس ايي ساتغِ همذاس 

 .ضَدهی تاهیي دٍسپیچ پیچاًذى یاضاف دٍس ًین ٍ يک تا اًتْا ّش دس دٍسپیچْا هْاس 9-12-6-3-4

 ضَداًجام هی صيش یسٍضْا اص یيک تا ّادٍسپیچٍغلِ  9-12-6-3-5

 . 7-5-21-9 تٌذ هغاتك یکیهکاً اي یجَض ٍغلِ -الف

  .هگاپاسکال 420 اص کوتش تسلین تٌص تا یهیلگشدّا یتشا 6-3-7-21-9 تٌذ هغاتك یپَضط ٍغلِ -ب

 اص کوتش ذيًثا غَست ّش دسايي عَل  ضَد،هی يییتؼ 4-21-9 جذٍل تشاساس دٍسپیچ یپَضط ٍغلِ عَل 9-12-6-3-6

 .  ضَد هْاس دٍسپیچ تَسظ هحػَسضذُ ّستِ دس ذيتا لالب یاًتْا لالب، تِ ًیاص غَست دس. دس ًظش گشفتِ ضَد وتشیلیه 300

 .طول وصله پوششي دورپیچ -4-12-9جدول 

 سیموضعیت انتهای میلگزد یا  میلگزد اندودنوع  سیمنوع میلگزد یا 

 

 طول وصله پوششي

 هیلگشد آجذاس

 db48 لالب الصم ًیست سٍی )گالَاًیضُ( اًذٍديا تا  اًذٍدتذٍى 
-دٍگاًِ سٍی اًذٍدکسی يا تا َاپ اًذٍدتا 

 کسیَاپ

 db72 لالب الصم ًیست 
 db48 تا لالب استاًذاسد آسهاتَس ػشضی

 آجذاس سین

 db48 لالب الصم ًیست اًذٍدتذٍى 

 کسیَاپ اًذٍدتا 
 db72 لالب الصم ًیست

 db48 تا لالب استاًذاسد آسهاتَس ػشضی
 هیلگشد سادُ 

 سٍی )گالَاًیضُ( اًذٍديا تا  اًذٍدتذٍى 
 db72 لالب الصم ًیست

 db48 تا لالب استاًذاسد آسهاتَس ػشضی 

 اًذٍدتذٍى  سین سادُ
 db72 لالب الصم ًیست

 db48 تا لالب استاًذاسد آسهاتَس ػشضی

 

 زیگدور 9-12-6-4

تَاى اص چٌذ دٍسگیشّا سا هی. ذٌتاض َستِیپپیچیذُ ضذُ تِ غَست  اي تستِ یتٌگْا اص هتطکل ذيتا ّاشیگدٍس 9-12-6-4-2

 ساخت. اًتْا است،ای دس دٍ جض کِ ّش يک داسای لالب لشصُ

هْاس ضًَذ.  3-4-21-9ای دس دٍ اًتْا تش عثك ضَاتظ تٌذ دٍسگیشّا تايذ تِ ٍسیلِ لالب لشصُ اجضا اص يک ّش 9-12-6-4-1

  ّای سشداس هتػل تِ ّن تِ ػٌَاى دٍسگیش هجاص ًیست. استفادُ اص هیلگشدگشد عَلی سا دس تش تگیشًذ. لّا تايذ يک هیايي لالب
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9-22- ًظارت ٍ تاسرسی ساخت، هذارک

 

 گستزُ 9-22-1

 :ٙٛى یٔ اٍائٝ  َیُ َٙف ثٝ فُٞ ٗیا ٔغبِت  9-22-1-1

  .يیٕ٘بیٔ  ٔٚوٜ آٖ ثَىوبٍ كي ىٍ ٚ( اػَا) ٕبهز ٔياٍن ىٍ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ وٝ یعَاك اعالفبر -اِف

 .يیٕ٘بیٔ ٔٚوٜ آٖ ثَىوبٍ كي ىٍ ٚ زٕبه ٔياٍن ىٍ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ وٝ یفٙ ٔٚوٞبر -ة

  .يیٕ٘ب یٔ ٔٚوٜ آٖ ثَى وبٍ كي ىٍ ٚ ٕبهز ٔياٍن ىٍ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ وٝ (٘ؾبٍر) یثبٍُٕ اِِأبر -ح

 

 یطزاح یهثاً  9-22-2

 یطزاح اطالعات  9-22-2-1

 ثَ  كبوٓ یّیسىٕ  ٔياٍن  ٍَیى ٚ ٕبهشٕبٖ یفٕٛٔ یٞببٔٝ٘ٗیآ ،یعَاك ىٍ ٙيٜ إشفبىٜ یٞب٘بٔٝٗیآ  ا٘شٚبٍ ٕبَ ٚ ٘بْ  -الف

 عَف

 یعَاك ىٍ ٙيٜ ٌَفشٝ ٘ؾَ ىٍ یثبٍٞب  - ب

  َٔسجظ یعَاك یٔجب٘ َٕٞاٜ ثٝ إز ٙيٜ ٚاٌٌاٍ ٕب٘ىبٍید ثٝ وٝ یعَاك یوبٍٞب اُ ثو٘ آٖ - ج

 

 ساختواى یاخشا اطالعات  9-22-3 

 یطزاح اطالعات - 9-22-3-1

 َٔثٛعٝ یٞب یٍٚاىاٍ ٚ آٖ زیٔٛلق ،ضٛف اثقبى  -الف

 یَٔٞف ٔٞبِق ٔٚوٞبر   - ب

 

 تتي هخلَط ٍ هصالح الشاهات 9-22-4 

 تتي هصالح  9-22-4-1

 یواًیس هَاد 1- 9-22-4-1

 آٖ یثٙي ٚ ىٕشٝ  یىیيٍِٚیٞ یٞبٕبٖیٕ 9-22-4-1-1-1

ِٛ ٔق یٞاب ٕبٖیٕ ٙبُٔ 389 إشب٘ياٍى إبٓ ثَ دَسّٙي یٞبٕبٖیٕ -الف  اٝاالف  ،(1-525، 1-425، 1-325)ٙابُٔ   I ٘اٛؿ  یٕا

ْ ٚ  IVوآ ٘اٛؿ    یای ُاكَاٍر ثب ،IIIٕوز ٙٛ٘يٜ ٘ٛؿ  ُٚى ،IIٙيٜ ٘ٛؿ  ٝ یآٔ یٞاب ٕبٖیٕا  ٚ ؛Vىٍ ثَاثاَ ٕاِٛفبر ٘اٛؿ     ٔمابٚ  وشا
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)إاشب٘ياٍى   یآٞىا  ٙيدَسّ ٕبٖیٕ ٚ( 3517)إشب٘ياٍى  یإَثبٍٜ دَسّٙي ٕبٖیٕ(، 3432)إشب٘ياٍى  یدُٛٚال٘ ٕبٖیٕ ،)إشب٘ياٍى ...(

 )إشب٘ياٍى ...(. يیدَسّٙي ٕف ٕبٖیٚ ٕ ...(

 :ٌَٜٚ 5 ىٍ 17518-1ٕٙبٍٜ  َاٖیا یإشب٘ياٍى ّٔ إبٓ ثَ یىیيٍِٚیٞ یٞبٕبٖیٕ -ب

 دَسّٙاي  ٚ ضيٕاِٛفبر  دَسّٙي ْٜ،یٚ ضيِٕٛفبر دَسّٙي ْٜ،یفَاٚ ضيِٕٛفبر دَسّٙي ،یٔقِٕٛ دَسّٙي یٞبٕبٖیٕ ٙبُٔ 1 ٌَٜٚ

 .شٕٛظٔ ضيِٕٛفبر

 دوشاٝ،  ُیٙ دَسّٙي ،یثبى هبوٖشَ دَسّٙي ،یدُٛٚال٘ دَسّٙي ،یٖیّیٕىٚىٜ دَسّٙي ،یإَثبٍٜ دَسّٙي یٞبٕبٖیٕ ٙبُٔ 2 ٌَٜٚ

 .یآٞى دَسّٙي ٚ یآٞى دَسّٙي

 .یإَثبٍٜ یٞبٕبٖیٕ ٙبُٔ 3 ٌَٜٚ

 .یدُٛٚال٘ یٞبٕبٖیٕ ٙبُٔ 4 ٌَٜٚ

 .َٔوت یٞبٕبٖیٕ ٙبُٔ 5 ٌَٜٚ

َ  ،ٔغبثك إاشب٘ياٍى ...  (ٔیّیىَٕٚی)ٔ یٖیّیٕ ىٚىٜ ٙبُٔ یٕب٘یٕ ٔٛاى َیٕب 9-22-4-1-1-2  ،ٔغابثك إاشب٘ياٍى ...   یثابى  هبوٖاش

 . .ٔغبثك إشب٘ياٍى ... ٗیِٔشبوبئٛ

 

 ّا سٌگذاًِ 2- 9-22-4-1

 استاًذاردّا 9-22-4-1-2-1

 ّا یژگیٍ-الف

 ظیٔغبثمز ىاٙشٝ ثبٙٙي. ثب ِلبػ وَىٖ َٙا 302ٕٙبٍٜ  َاٖیا یّٔ  ياٍىثب اِِأبر إشب٘ يیٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ ثشٗ ثب یٞب ٍٕٙيا٘ٝ

بر ٗیٔٙيٍع ىٍ إشب٘ياٍى ا ٝ ٔٚوٞبر ٙبُٔ ٔبٕٝ یثَا أِِا ٘  ٕاالٔز،  ،یآِا  یٞاب ی٘بهبِٞ آٍٚ،بٖیُ ٔٛاى ،یثٙيى٘ا  ثاب  یای ُاٚاواٙ

ٝ ضٛاثظ ٙبُٔ ٙٗ یثَا ٚ ٞبییبیلّ ٝ ؼّٔ،آِ٘ٔ ٘یٕب ٕالٔز، آٍٚ، بٖیُ ٔٛاى ،یثٙيى٘ا ُ٘  ٚ یداِٛى  یٞاب ى٘ا ٘  ،یٕاٛ  ثاب  یای ُاٚاواٙ

 .  ثبٙيیٔ یٙىٖشٍ ىٍٝي ٚ ٞبییبیلّ

- ٝ ٝ یٞبیٌْیٚ َیٕب ٚ یثٙي ى٘ا ٝ) ٕجه یٞب ٍٕٙي٘ا ٗ  ىٍ إاشفبىٜ  یثاَا  ٘ؾَ ٍٔٛى( یٞب ٕجىي٘ا  یّٔا  إاشب٘ياٍى ) یا ٕابُٜ  ثاش

 (4985 ٕٙبٍٜ َاٖیا

ٝ ٔٚوٞبر -  (17514 ٕٙبٍٜ َاٖیا یّٔ ٕشب٘ياٍىا) ییثٙب یٞبٔالر ىٍ إشفبىٜ ٍٔٛى یٞب ٕجىي٘ا

ٝ ٔٚوٞبر -  (  13170 ٕٙبٍٜ َاٖیا یّٔ إشب٘ياٍى) ٔالر ٚ یإَبُٜیغ ثشٗ ٕبهز یثَا ٔٚوٜ یؿٍبِ ثب یبفشیثبُ یٞبٍٕٙي٘ا

- ٝ    (14875 -1 ٕٙبٍٜ َاٖیا یّٔ إشب٘ياٍى) ٌَٚر ٚ ٔالر ثشٗ، ىٍ ٍٔٛىإشفبىٜ یٞب ٕجىي٘ا

  (14422 ٕٙبٍٜ َاٖیا یّٔ إشب٘ياٍى) كیفب یٞبثشٗ ٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ یٞب ٕجىيا٘ٝ     -

 َاٖیا یّٔ یوٙشََ فّٕىَى ٍٕٙيا٘ٝ اُ ٍٚٗ إشب٘ياٍىٞب یٍٕٙيا٘ٝ ٚػٛى ىاٍى، ثَا ییبیوٝ اكشٕبَ ٚاوٙ٘ لّ یىٍ ٔٛاٍى  

 إشفبىٜ ٌَىى. ٙٝیُٔ ٗیٙيٜ ىٍ ا ٗیسيٚ یّٔ یإشب٘ياٍىٞب ٍَیى بیٚ  13552، 8753، 8149ٕٙبٍٜ 

 استاًذارد یّا  صیآسها-ب

ٚ  یٍٕ یٞب )ٔبٕٝ(، وّٛهٝ یآِ یٞب ی٘بهبِٞ ،یثٙي  ىا٘ٝ ٗییسق :ٙبُٔ ٞب ٍٕٙيا٘ٝ زیفیو ٗییسق یثَا الُْ یٞب٘ ی آُٔب  1-ب

َ  یٞاب  ٕاِٛفبر  ز،یا ٍٙیُغابَ ٕاًٙ ٚ ِ   ىَٖٚ،یٔ 75اُ  ِسَیًٍار ٕٖز، ٔٛاى ٍ ٔلّاَٛ ىٍ آة،   یيٞبیا ٔلّاَٛ ىٍ آة، وّ

افز ُٖٚ ىٍ ثَاثَ َٕم ٙيٖ،  ،یِٔ آ٘ؼّٔ )ٙٗ(، ِىٝ ٙيٌ ٘ی)ٙٗ( ٚ ٕب یُٕٛ٘ یٞب ، ىا٘ٝ)ٙٗ( یدِٛى یٞب ٕالٔز، ىا٘ٝ

 .  یٚ وَثٙبس یٖیّیٕ ییبیلّ ٚاوٙ٘ هغَ ٚػٛىٍٝٛر  ىٍٞب  ٍٕٙيا٘ٝ ییبیثبِم٠ٛ لّ ییُا ٚاوٙ٘ یٞب٘ یآُٔب ،یا٘جٛٞ یؿٍبِ

ٝ ثٝ َٔثٛط یٞب٘یآُٔب  2-ب  ،یثٙي ىا٘ٝ ٗییسق: ٙبُٔ ییثٙب یٞبٚ ثّٛن یا ٕبُٜ یٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ ثشٗ ٞب یٞب ٕجىي٘ا

 ،یثٙي ىا٘ٝ یىٙٛاهشی ٙيٜ، هَى ًٍار ٚ یٍٕ یٞبوّٛهٝ ٔمياٍ ٙيٖ، َٕم اطَ ىٍ ُٖٚ افز ،یٙيٌ ِىٝ ،یآِ یٞب ی٘بهبِٞ
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-ٝآُٔٛ٘ یؿٍبِ ٚ یىیِیف یٞبیٌْیٚ ،یؿٍبِ تیضَ)ٕٖز(،  یافّٝ یا٘جٛٞ یؿٍبِ یىٙٛاهشی)ٕٖز(،  یافّٝ یا٘جٛٞ یؿٍبِ

 ٙيٖ، ٓی٘ ىٚ یوٚٚ ٔمبٚٔز ٞب،یيٌیدَ َٖٚیث ٙيٖ، هٚه اطَ ىٍ یٙيٌ ػٕـ ٍٔٛىآُٖٔٛ، یٞبٕجىيا٘ٝ یكبٚ ثشٗ یٞب

 .  ٙيٖ آة ٚ ُىٖ نی ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز ٚ یفٚبٍ ٔمبٚٔز

َٝٔثٛط ثٝ  یٞب٘یآُٔب  3-ب  ىٍٝي ،یهَىٙيٌ ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز ٙبُٔ: ٍٔٛى َٔٞف ىٍ ثشٗ، ٔالر ٚ ٌَٚر یٞب ٕجىي٘ا

 آة، ىٍ كُ لبثُ يیوَّا ٖٛی ٙيٖ، آة ٚ ُىٖ نی ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز ،ییفَٕٚب ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز آة، ػٌة ٙىٖشٝ، یٞبىا٘ٝ

ٚ  یٖیّیٕ ییبیلّ ٚاوٙ٘ هغَ ٚػٛى ٍٝٛر ىٍ ییبیلّ ییٚاوٙ٘ ُا ٘یآُٔب ٚ یآِ یٞبٙيٜیآال جبر،یسَو ىٍ ٔٛػٛى ٌٌَٛى

 . یوَثٙبس

 

 تتي در کارتزد یتزا السم یّایژگیٍ ٍ آب  9-22-4-1-3

 یآة ثاَا  ٗی٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٘بٔٙبٕت ثٛىٖ ا یلجّ ٕٛاثكَٙط آٖ وٝ  ثٝ (سٕیِ ٚ ٝبف ؛ِٜٔ یب ثٛ  )ثيٖٚ يٖیآة لبثُ آٙبٔ -الف

 .جبٙي٘ثشٗ 

ُ  ٘شبیغ ٔیبٍ٘یٗ یب ٚ آُٔٛ٘ٝ یه اُ كبُٝ ٘شبیغَٙط آٖ وٝ  ثٝ آٙبٔیي٘یغیَ ٞبیآة -ب ٝ  ىٚ اُ كبٝا ٛ  ٔشاٛاِی  آُٔٛ٘ا  اثظضا

 .ىٍا ثَآٍٚىٜ ٕبُ َٗیثٝ دٌ َٔثٛط

 .ٙٛىیٔ ٔليٚى 1-22-9ىٍ ثشٗ ٔغبثك ػيَٚ  یىٍ آة َٔٞف آٍٚبٖیىٍ َٞ كبَ ٔٛاى ُ -ج

 

 

تتي در هصزفی آب در آٍرحذاکثز هقذارهداس هَاد سیاى 1-22-9 خذٍل  

 

 َٔٞف َٙف آٍُٚیبٖ ٔبىٜ ٍىیف
)ُٚ٘ی(  ٔؼبُ ٔمياٍ كياوظَ

(ppm) 

 pH ّ5/8 سب 5 یيیإ ٚ ییبیل 

1 

 

2 

3 

 

4 
 

 ػبٔي ٔقّك ًٍار

 ٔلیغی َٙایظ َٞ ىٍ سٙیيٜدی٘ ثشٗ

 آٍٔبسٍٛ ثيٖٚ ٚ ّٖٔق غیَ ثشٗ

 ٚ ٔالیٓ ٔلیغی َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٔشٕٛظ

 ٚ ٙيیي ٔلیغی َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٙيیي اِقبىٜ فٛق ٚ ٙيیي ثٖیبٍ

1000 

 

2000 

2000 

 

1000 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
 

 ىٍ ٔلَّٛ ٔٛاى وُ

 آة

 ٔلیغی َٙایظ َٞ ىٍ سٙیيٜ دی٘ ثشٗ

 فِّی الالْ ثيٖٚ ٚ ّٖٔق غیَ ثشٗ

 ٔيفٖٛ

 ٚ ٔالیٓ ٔلیغی َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٔشٕٛظ

 ٚ ٙيیي ٔلیغی َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٙيیي اِقبىٜ فٛق ٚ ٙيیي ثٖیبٍ

1000 

 

35000 

 

2000 

 

1000 

9 

10 

 

 

 ٔلیغی َٙایظ َٞ ىٍ سٙیيٜ دی٘ ثشٗ

 ثيٖٚ ٚ آٍٔبسٍٛ ثيٖٚ ٚ ّٖٔقغیَ ثشٗ

500 

10000 
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11 
 

12 
 

13 

 

  وَّیي ٞبییٖٛ وُ

 ٔيفٖٛ فِّی الالْ

 ٚ ٙيیي ٔلیظ َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٙيیي اِقبىٜفٛق ٚ ٙيیي ثٖیبٍ

 ٚ ٔالیٓ ٔلیغی َٙایظ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 ٔشٕٛظ

 ىاٍای ِٚی آٍٔبسٍٛ ثيٖٚ ٚ ّٖٔق غیَ ثشٗ

 یب ٔٚبثٝ غیَ فِّار یب آِٛٔیٙیٛٔی ٔٛاى

 ِٛا٘یٌِٜب ٞبیلبِت ىاٍای

 

500 

 

1000 

 

1000 

14 

 

15 

16 

 ٞبییٖٛ وُ

 ِٕٛفبر
 

 ٔلیغی َٙایظ َٞ ىٍ سٙیيٜ دی٘ ثشٗ

 ٔلیغی َٙایظ َٞ ىٍ ّٖٔق ثشٗ

 فِّی الالْ ثيٖٚ ٚ ّٖٔق غیَ ثشٗ

 ٔيفٖٛ

1000 

 

1000 

3000 

 600 ٞبثشٗ ا٘ٛاؿ سٕبٔی ىٍ ٔقبىَ لّیبیی 17

 
 ٕالٔز

 1/0 كياوظَ ا٘جٖبط بٞثشٗ ا٘ٛاؿ سٕبٔی ىٍ

 ىٍٝي

 

وَّیي آة ٘یِ ثبیي ثٝ ٔیِا٘ی ثبٙي واٝ ُٖٚ واُ    یٞبیٖٛ ٔیِاٖ ػيَٚ، ایٗ ضٛاثظ ٙيٖ ثَآٍٚىٜ ثَ فالٜٚ 12 سب 9 ٞبیىٍ ٍىیف * 

 ٖات ثَك( ثبٙاي  ٔلایظ  اُ یب ثشٗ اػِای اُ یه َٞ اُ سٛا٘ئی آٖ ٔٙجـ)وٝ  ثشٗ اُ ٔقیٙی كؼٓ ىٍ آة ىٍ كُ لبثُ وَّیي یٞبیٖٛ

 ٞبی ٍىیف ىٍ. ٘ىٙي سؼبُٚ ٕبهشٕبٖ یّٔ ٔمٍَار ٟ٘ٓ ٔجلض ىٍ ٙيٜ ٗییسق ٔمبىیَٔؼبُ اُ ثشٗ كؼٓ ٕٞبٖ ٕیٕبٖ ُٖٚ اُ ىٍٝيی

ُ  ٕاِٛفبر  وُ ُٖٚ وٝ ثبٙي ٔیِا٘ی ثٝ ثبیي ٘یِ آة ِٕٛفبر یٖٛ ٔیِاٖ ػيَٚ ایٗ ضٛاثظ ٙيٖ ثَآٍٚىٜ ثَ فالٜٚ، 16سب 14 ُ  لبثا  كا

 اُ ىٍٝيی ثَكٖت( ثبٙي ٔلیظ اُ یب ٕیٕبٖ ػّٕٝ اُ ثشٗ اػِای اُ یه َٞ اُ سٛا٘ئی آٖ ٔٙجـٝ )و ثشٗ اُ ٔقیٙی كؼٓ ىٍ آة ىٍ

 ٕٞبٖ ٕیٕبٖ ُٖٚ اُ ىٍٝيی ثَكٖت ثشٗ اُ ٔقیٙی كؼٓ ىٍ ٔٛػٛى ِٕٛفبر وُ ُٖٚ ٚ ىٍٝي 4 اُ ثشٗ اُ كؼٓ ٕٞبٖ ٕیٕبٖ ُٖٚ

ق ىٍ ٔٛاٍىی وٝ ٍٕٙيا٘ٝ فقبَ ثبٙي، اِِأی إز ٚ ٔٙؾٍٛ ػيَٚ فٛ 17ٍفبیز ضبثغٝ ٍىیف  .٘جبٙي ثیٚشَ ىٍٝي 5 اُ ثشٗ اُ كؼٓ

 . ثبٙيیٔ +K2O 658/0 Na2Oػيَٚ، ٔیِاٖ ُٚ٘ی  ٗیاُ لّیبیی ٔقبىَ ىٍ ا

 

 تتي یّا یافشٍدً 4 -9-22-4-1

 یافِٚى٘ا  اىٛٔ ثٝ َٔثٛط یٞبآُٖٔٛ. ثبٙي 2-2930ٕٙبٍٜ  َاٖیا یّٔ إشب٘ياٍى ٔغبثك ثشٗ ىٍ إشفبىٜ یثَا یافِٚى٘ ٔٛاى ٔٚوٞبر

   .ثبٙي يیوَّ اُ یفبٍ فٕيسبً يیثب آٍٔٝ ثشٗ ىٍ َٔٞف یثَا یافِٚى٘ ٔٛاىاٍائٝ ٙيٜ إز.  2-22-9ػيَٚ  ىٍ

 

 تتي افشٍدًی هَاد الشاهی ّای آسهَى 2-22-9 خذٍل                                                  
 ٙٛ٘ي وٙشََ ثبیي وٝ اِِأی ٔٛاٍى ٘ٛؿ

 

  افِٚى٘ی ٔٛاى ٝیوّ

 فمظ) ٖ٘جی ؿٍبِی -pH-ٔٛطَ سَویجبر – ًٍ٘– یىٙٛاهشی

–ٌیَٗ ثٍَٚی سبطیَ– هٚه ٔٛاى ٔمياٍ(  ٔبیـ افِٚى٘ی ثَای

 – ٔقبىَ لّیبئیز – ىٍآة ٔلَّٛ وَّیي–( وَّ) وَّیٗ وُ

 فٛالى هٍٛىٌی ٘ؾَ اُ ٍفشبٍ

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز – ٌیَٗ ُٔبٖ  وٙٙيٜ وٙيٌیَ

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز– اِٚیٝ ٌیَٗ ُٔبٖ  وٙٙيٜ َسٙيٌی

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍی– فٚبٍی ٔمبٚٔز  وٙٙيٜ ٕوز ُٚى

 ثشٗ ىٍ ٞٛا ٞبی كجبة ٔٚوٞبر – سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ  ٞٛإبُ كجبة
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  فٚبٍی ٔمبٚٔز – ٙيٜ ٕوز

 سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز– ا٘ياهشٍی آة  آة ٍٟ٘ياٍ٘يٜ

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز – ٔٛییٙٝ ػٌة  آة ػٌة وبٞٙيٜ

 ٍٚاٖ/ آة وبٞٙيٜ

 ٞيف ثب) وٙٙيٜ

 (آة وبٞٙيٌی

  ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز – آة وبٞ٘ ٔیِاٖ

 فٛق– آة وبٞٙيٜ فٛق

 ٞيف ثب) وٙٙيٜ ٍٚاٖ

 (آة وبٞٙيٌی

  ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز – آة وبٞ٘ ٔیِاٖ

 فٛق– آة وبٞٙيٜ فٛق

 ٞيف ثب) وٙٙيٜ ٍٚاٖ

 (ٍٚا٘ی افِای٘

 ٔمياٍ– فٚبٍی ٔمبٚٔز – ٍٚا٘ی سياْٚ ٚ كفؼ– ٍٚا٘ی افِای٘

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای

 – ٌیَوٙٙيٜ وٙيٜ

 ٍٚاٖ– آة وبٞٙيٜ

  وٙٙيٜ

 ٔمياٍ– آة وبٞ٘ ٔیِاٖ – ٌیَٗ ُٔبٖ– فٚبٍی ٔمبٚٔز

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای

– وٙٙيٜ سٙيٌیَ

 ٍٚاٖ– آة وبٞٙيٜ

  ٙٙيٜو

 ٔمياٍ – آة وبٞ٘ ٔیِاٖ– اِٚیٝ ٌیَٗ ُٔبٖ– فٚبٍی ٔمبٚٔز

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای

 فٛق– وٙٙيٜ وٙيٌیَ

 ٍٚاٖ فٛق– آة وبٞٙيٜ

 افِای٘ ٞيف ثب) وٙٙيٜ

 (وٙيٌیَی ٚ آة

 ٔمياٍ – آة وبٞ٘ ٔیِاٖ– اِٚیٝ ٌیَٗ ُٔبٖ– فٚبٍی ٔمبٚٔز

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای

 فٛق– وٙٙيٜ وٙيٌیَ

 ٍٚاٖ فٛق– آة وبٞٙيٜ

 افِای٘ ٞيف ثب) ٙٙيٜو

 (وٙيٌیَی ٚ آة

  سبُٜ ثشٗ ٞٛای ٔمياٍ – فٚبٍی ٔمبٚٔز – ٍٚا٘ی سياْٚ ٚ كفؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یفَالد افیال 5 -9-22-4-1

 .يیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ ٍا َیُ ظیَٙا يیثب  یثَٙ ٔمبٚٔز ٗیسبٔ یثَا یفٛالى بفیاِ

 .ثبٙي A820  ASTM  ثب ٔٙغجك ٚ ثٛىٜ آػياٍ -الف

 .ثبٙي 100 كياوظَ ٚ 50 كيالُ  آٖ لغَ ثٝ عَٛ ٖ٘جز -ب

 

 تتي هخلَط الشاهات 9-22-4-2

 یطزاح اطالعات 9-22-4-2-1

 : ٙٛى ٔٙؾٍٛ َیُ َٙف ثٝ یعَاك ضٛاثظ بی یغیٔل ظیَٙا  یٔجٙب ثَ ثشٗ ٔوّٛط َٞ یثَا 11 سب 1 یٞب ثٙي اِِأبر -الف
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     ثشٗ یفٚبٍ ٔٚوٞٝ ٔمبٚٔز كيالُ -1
 

 

 .ثبٙي ٍُٚ 28 اُ ٔشفبٚر  ؿٙب٘ـٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٙيٜ ٌَفشٝ ٘ؾَ ىٍ ٕٗ ىٍ مبٚٔزٔ ٘یآُٔب -2

 .1ح-9 ٕٛزید ثَإبٓ یغیٔل ظیَٙا ٗیثيسَ  ىٍ ىٚاْ یثَا الُْ ٕبٖیٕ ثٝ آة ٖ٘جز  كياوظَ -3

 :ثبٙي ثٌٍِشَ َیُ ٔٛاٍى كيالُ اُ يی٘جب ٍٕٙيا٘ٝ ٗیثٌٍِشَ یإٕ ا٘ياُٜ -4

 لبِت یىاهّ ثقي ٗیسَ وٛؿه دٙؼٓ هی -

 ٞب ىاَ ضوبٔز ْٕٛ هی  -

 بی ٞبوبثُ یٞبٌَٜٚ ،یسى یٞبوبثُ ،ٞبٍَّىیٔ یٞبٌَٜٚ ،یسى یٞبٓیٕ بی ٞبٍَّىیٔ بٖیٔ آُاى فبّٝٝ كيالُ ؿٟبٍْ ٕٝ  -

 .ٞبىاوز

 بی سوّوُ اُ سٛاٖیٔ ثشٗ ییوبٍآ ٚ سَاوٓ یثَا ٔٙبٕت ٍٚٗ اسوبً ثب وٝ وٙي كبُٝ ٙبٖیاعٕ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ اٌَ

 .ٙٛىیٔ ٘ؾَ َٝف ٞبزیٔليٚى ٗیا ٕ٘ٛى،اُ یَیػٌّٛ ثشٗ ٙيٖ ٔٛوَ

 1ح-9 ٕٛزید ٔغبثك ٞٛاُا ٔٛاى ،َ٘يیٌیٔ لَاٍ F  ٍىٜ یغیٔل ظیَٙا َیسبط سلز وٝ ییافضب یثَا -5

 1ح-9 ٕٛزید ٔغبثك يیوَّا ٖٛی یٞب زیٔليٚى ،َ٘يیٌیٔ لَاٍ C  ٍىٜ یغیٔل ظیَٙا َیسبط سلز وٝ ییافضب یثَا -6

 1ح-9 ٕٛزید ٔغبثك یٕب٘یٕ ٔٛاى ٘ٛؿ ،َ٘يیٌیٔ لَاٍ S  ٍىٜ یغیٔل ظیَٙا َیسبط سلز وٝ ییفضبا یثَا -7

 إشفبىٜ يی٘جب  ٓیوّٖ يیوَّ یكبٚ یٞبی٘افِٚى ،َ٘يیٌیٔ َاٍل  S3 بیS2   ٍىٜ یغیٔل ظیَٙا َیسبط سلز وٝ ییافضب یثَا -8

 .ٙٛى

 (ٙيٖ هٚه اُ دٔ ٗثش یؿٍبِ اُ یٙیسوٕ) ٕجىيا٘ٝ ثشٗ ىٍ ٔشقبىَ یؿٍبِ -9

 إشفبىٜ یعَاك ىٍ اٌَ ƛ ٔمياٍ وٙشََ ٔٙؾٍٛ ثٝ ٕجه ثشٗ یٞب ٔوّٛط ىٍ ٞب يا٘ٝىٕج یكؼٕ یٞب ٖ٘جز اٍائٝ اِِاْ -10

 .إز ٙيٜ

 .ثبٙي ٙيٜ َٔٞف یثَٙ ٔمبٚٔز یثَا ...............  ٔغبثك ٝـؿٙب٘ ،یفٛالى بفیاِ ثب ثشٗ اِِأبر -11

 

 زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ٜیسٚو بث ،آٟ٘ب یغیٔل ظیَٙا ٙير ٕبٓا ثَ یثشٙ یافضب یغیٔل ظیَٙا ٘ٛؿ یثٙي ٍىٜ -ب

 

 یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ وٝ ؿٝ آٖ ٔغبثك ٕبُٜ اُ ثو٘ َٞ یثَا ،ٕبهز اُ یاٙيٜ ٗییسق َٔاكُ ىٍ بُی٘ ٍٔٛى یفٚبٍ ٔمبٚٔز -ج

 .إز ٕ٘ٛىٜ ٔٙؾٍٛ عَف ىٍ زیٝالك

 

 یفٌ هطخصات 9-22-4-2-2

 یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ وٝ ٕبُٜ اُ ثو٘ َٞ یثَا ٕبهز اُ یاٙيٜ ٗییسق َٔاكُ ىٍ بُی٘ ٍٔٛى یفٚبٍ ٔمبٚٔز -فاِ 

 .ٙٛى اٍائٝ یثبٍَُ٘ یثَا يیثب إز، ٘ٚيٜ عَف زیٝالك

  ٍىٜ یغیلٔ ظیَٙا یثَا وٝ یثشٙ ىٍ یإَثبٍٜ ٕبٖیٕ ِی٘ ٚ ،یٖیّیٕ ىٚىٜ ٚ یآسٚفٚب٘ هبوٖشَ ٙبُٔ ٞبدُٛٚالٖ ىٍٝي  -ة

XFT  ٍ٘ىٙي سؼبُٚ َیُ یٞبثٙي ٚ 3-22-9 ػيَٚ َیٔمبى اُ ٚ ثبٙي 1ح-9 ٕٛزید ٔغبثك يیثب ٙيٜ ٌَفشٝ ٘ؾَ ى. 
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 ٚ ،یاثبٍَٜٕ ٕبٖیٕ ٞب،دُٛٚالٖ ٍَیى ٚ یآسٚفٚب٘ هبوٖشَ ٙبُٔ ،3-22-9 ػيَٚ ىٍ ٙيٜ ٔٚوٜ ىٍٝي كياوظَ َیٔمبى -1   

 .ثبٙي یٔ ِی٘ وشٝیآٔ یٞبٕبٖیٕ ٕبهز ىٍ ٍفشٝ وبٍ ٝث یٖیّیٕ ىٚىٜ

 .ٙٛى ٌَفشٝ وبٍ ثٝ ثشٗ ٔوّٛط هی ىٍ یٕب٘یٕ ٔٛاى سقياى ثٝ سٛػٝ ثيٖٚ يیثب 3-22-9 ػيَٚ یٞبزیٔليٚى اُ هی َٞ -2   

  

 F3 دستِ در تتي یواًیس هَاد یّا تیهحذٍد 3-22-9 خذٍل

 

 

 (7)اِف-1-2-4-22-9 ىٍ آ٘ـٝ ثؼِ ٔٛاى، تیسَو اُ یٍَیى یٞب ٙٝیٌِ َ٘يیٌیٔ لَاٍ ِٕٛفبر ٔقَٟ ىٍ وٝ ییٞب ثشٗ یثَا  -ج

 .يیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ ٍا 4-22-9ػيَٚ ضٛاثظ ِٕٛفبر ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز یٞب ٘یآُٔب وٝ آٖ ثَ َٔٚٚط ثٛى، هٛاٞي ٔؼبُ ِی٘ ٙيٜ آٍٚىٜ

 

  اب در حل قاتل یّا سَلفات هعزض در یواًیس هَاد ثاتیتزک تَدى هٌاسة ذییتا یتزا اسیً هَرد الشاهات 4-22-9 خذٍل

 یغیٔل ظیَٙا ٘ٛؿ ٙٛى ٘یآُٔب 17107 َاٖیا یّٔ إشب٘ياٍى إبٓ ثَ اٌَ یا٘جٖبع كياوظَوَ٘٘

  ٔبٜ 6 ىٍ ٔبٜ 12 ىٍ ٔبٜ 18 ىٍ

 S1 ىٍٝي 0.1  ٖزی٘ بُی٘ ٖزی٘ بُی٘

 S2 ىٍٝي 0.05 ىٍٝي 0.1 ٖزی٘ بُی٘

 S3 ٖزی٘ بُی٘ ٖزی٘ بُی٘ ىٍٝي 0.1

 

 اُ كيالُ ٚ ٙيٜ زیٍفب ....... إشب٘ياٍى ظیَٙا يیثب ٍٚ٘ي یٔ وبٍ ثٝ ثَٗ ٔمبثُ ىٍ ٔمبٚٔز یثَا وٝ یفٛالى بفیاِ ثب یٞب ثشٗ ىٍ  -ت

 .ٙٛى إشفبىٜ آػياٍ یفٛالى بفیاِ ٔشَٔىقت ىٍ ٌَّْٛیو 60

 

 تتي هخلَط یّا ًسثت 9-22-4-3

 :یفٌ هطخصات 9-22-4-3-1

 .يیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ ٍا (3) سب (1) ظیَٙا ثشٗ وٝ ٙٛ٘ي ٗییسق ؿٙبٖ يیثب ثشٗ ٔوّٛط یٞب ٖ٘جز -الف

 .ٙٛى ىاىٜ لَاٍ ٞب ٍَّىیٔ اعَاف ٚ ٞب لبِت ىاهُ یػياٙيٌ ثيٖٚ ، ٘ؾَ ٍٔٛى ظیَٙا ىٍ -1

 .يیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ  ٍا 1ح-9 ٕٛزید ىٍ ٙيٜ ٔٚوٜ یغیٔل ظیَٙا  یثٙي ٍىٜ اِِأبر -2

 .يیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ ٍا ٙيٜ یآٍٚ فُٕ ىإشب٘ياٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبٚٔز ٘یآُٔب اِِأبر -3

 یٕب٘یٕ ٔٛاى ٘ٛؿ یٕب٘یٕ ٔٛاى ٔؼٕٛؿ یػَٔ ىٍٝي اوظَ كي

 ASTM C618 إشب٘ياٍى ثَإبٓ ٞب دُٛٚالٖ ٍَیى بی یثبى شَهبوٖ 25

 ASTM C989 إشب٘ياٍى إبٓ ثَ یا َٕثبٍٜ ٕبٖیٕ 50

 ASTM C1240 إشب٘ياٍى إبٓ ثَ یٖیّیٕ ىٚىٜ 10

 یٖیّیٕ ىٚىٜ ٚ ٞب دُٛٚالٖ ٍَیى ٚ یثبى هبوٖشَ وُ 35

 یٖیّیٕ ٜىٚى  ٚ َٕثبٍٜ ٕبٖیٕ ٞب، دُٛٚالٖ ٍَیى بی یثبى هبوٖشَ وُ 50
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 لبثُ  زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ؾَ٘ اُ وٝ یٍَیى ٍٚٗ بی یّٔ ٔوّٛط عَف ٍٚٗ ٔغبثك يیثب یٔ ثشٗ ٔوّٛط یٞب ٖ٘جز -ب

 ثب ٍا ىإشب٘ياٍ ٙيٜ یآٍٚ فُٕ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ  ٘یآُٔب  َٗیدٌ یثَا یٔمبٚٔش اِِأبر يیثب یٔ ٍَیى یٞب ٍٚٗ  .ٙٛى ٗییسق ثبٙي لجَٛ

 یَاث وٝ ٔمبٚٔز ٘یآُٔب غی٘شب .ٙيیٕ٘ب ثَآٍٚىٜ  آٖ اُ ٘یث یاكشٕبِ بی یّٔ ٔوّٛط عَف  ىٍٍٚٗ ٙيٜ ٔٚوٜ اكشٕبَ ٕٞبٖ

 .ثبٙٙي ىاٙشٝ فَٕ ٕبَ ىٚ اُ ٘یث يی٘جب ٍٚ٘ي یٔ وبٍ ثٝ ٔوّٛط یٞب ٖ٘جز یٕبُ ٖٔشٙي

 

 لَاٍ ٘ؾَ ٍٔٛى دَّٜٚ ىٍ وٝ ثبٙٙي یٔٛاى ٕٞبٖ اُ يیثب ٙٛ٘ي یٔ ثَىٜ وبٍ ثٝ ٔوّٛط یٞب ٖ٘جز ٗییسق یثَا وٝ ثشٗ ٔٞبِق -ج

  .ٙٛ٘ي ثَىٜ وبٍ ثٝ إز

 ٔوّٛط اِِأبر ٔغبثك يیثب یٔ ثشٗ ٘ٛؿ َٞ ٙٛ٘ي، ثَىٜ وبٍ ثٝ  ٔوشّف یٞب ثو٘ ىٍ ثشٗ ٔوشّف ا٘ٛاؿ اُ ثبٙي الُْ ؿٙب٘ـٝ -ت

 .ثبٙي ٕبهز ٔياٍن ىٍ ٙيٜ ًوَ ثشٗ

 

 تتي هخلَط هطخصات یساس هستٌذ 9-22-4-4

 :یفٌ هطخصات 9-22-4-4-1

 يییسب ثٝ يیثب  إشفبىٜ ٍٔٛى ثشٗ ىٍ َییسغ ٌَٞٛ٘ٝ اُ لجُ ٚ ثشٗ ُا إشفبىٜ اُ لجُ   ثشٗ ٔوّٛط ٔٚوٞبر یٕبُ ٖٔشٙي  -الف

 ثب یٟٚٙبىید ثشٗ ٔوّٛط ا٘غجبق ٍٔٛى ىٍ یوبف ٙٛاٞي ىاٍ٘يٜ ثَ ىٍ يیثب ٙيٜ اٍائٝ ٖٔشٙيار  .ثَٕي زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ

 يیثب یوبٌٍبٞ یبٞ ٘یآُٔب ظیَٙا .ثبٙي یٍٚبٞیآُٔب بی یوبٌٍبٞ یٞب ٘یآُٔب غی٘شب ثَ یٔجشٙ يیثب ٙٛاٞي ٗیا .ثبٙي عَف اِِأبر

 .ثبٙي ٘ؾَ ٍٔٛى  دَّٜٚ  ظیَٙا  َی٘ؾ

    ٚ  ٘جٛىٜ ٔٛػٛى یٍٚبٞیآُٔب بی یوبٌٍبٞ یٞب ىاىٜ ؿٙب٘ـٝ -ب
 
 ٔوّٛط یٞب ٖ٘جز ثبٙي، ٍٔبدبٕىبَ 35 یٖٔبٚ بی سَوٛؿه 

   وٝ یٍٝٛس ىٍ .ثبٙي َىیٌ لَاٍ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییسب ٍٔٛى وٝ یٍَیى سؼبٍة بی اعالفبر ثَ یٔجشٙ سٛا٘ي یٔ ثشٗ
 
  

 .إز الُْ یٟٚٙبىید ٔوّٛط ٔٚوٞبر یثَا یٕبُٖٔشٙي یٞب ىاىٜ ثبٙي، ٍٔبدبٕىبَ 35 اُ سَثٍِي

 آٔيٜ فُٕ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یآُٔب َٗیدٌ بٍیٔق اُ ٘یث  ٖٔٙؼٓ ٍٝٛر ثٝ وٝ ٙٛى كبُٝ ییٞب ىاىٜ ٕبهز بریفّٕ ٗیك ؿٙب٘ـٝ -ج

 هٛاٞي ٔؼبُ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییبس ٚ ٜیسٚو ثٝ آٖ ٔشٕٛظ ٔمبٚٔز وبٞ٘ یثَا ٗثش ٔوّٛط َییسغ ثبٙي، إشب٘ياٍى

 یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ثٝ ٕبهز ٔياٍن اِِأبر ثب بفشٝی َییسغ ٔوّٛط ا٘غجبق ثَ یٔجٙ لجَٛ لبثُ ٙٛاٞي إز الُْ ٔٙؾٍٛ ٗیثي .ثٛى

 .ٙٛى اٍائٝ زیٝالك

 

 

   یشیر تتي ٍ تتي ذیتَل  9-22-5

 تتي ذیتَل 9-22-5-1

   :یفٌ هطخصات 9-22-5-1-1
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                                 ٘ؾبٍر ٚ یثبٍُٕ ٕبهز، ٔياٍن -9-22

 

 

 

 

 

 .ٙٛ٘ي  ا٘جبٍ یآِٛىٌ بی ٙيٖ فبٕي اُ یَیػٌّٛ ٔٙؾٍٛ ثٝ يیثب  ٞب ٍٕٙيا٘ٝ ٚ یٕب٘یٕ ٔٞبِق -اِف

 .ٙٛ٘ي َٔٞف ثشٗ ىٍ يی٘جب ٙيٜ فبٕي بی آِٛىٜ ٔٞبِق  -ب

 .ثبٙي  آثب ٘بٔٝٗییآ ....... ثٙي ٔغبثك يیثب ثشٗ كُٕ ٚ ٔوّٛط ِاریسؼٟ -ج

 كُٕ ٚ ٔوّٛط ٕب٘ٝ،ید آثب ٘بٔٝٗییآ ....... ثٙي ٔغبثك يیثب وبٌٍبٜ ىٍ ٙيٜ ٕبهشٝ ٚ آٔبىٜ ٗثش -ت

 .ٙٛ٘ي

 

 تزاکن ٍ یشیر تتي 9-22-5-2

   :یفٌ هطخصات 9-22-5-2-1

 .ٙٛى دبن   نی يٚیُا ٚ یاضبف ٔٛاى َی٘ؾ ٔشفَلٝ ٔٛاى ٌَٞٛ٘ٝ اُ یِیٍ ثشٗ اُ لجُ يیثب یٔ لبِت ىاهُ یفضب -اِف

 .ٙٛى یآٍٚ ػٕـ لبِت ىاهُ یفضب اُ یِیٍ ثشٗ اُ لجُ يیثب یٔ آُاى  آة -ة

 .ٙٛ٘ي اٙجبؿ آة ثب يیثب یِیٍ ثشٗ اُ لجُ َ٘ي،یٌ یٔ لَاٍ ثشٗ ثب سٕبٓ ىٍ وٝ ییثٙب ٔٞبِق -ح

 ٍا ُْال  ٍٝٛر ثٝ ثشٗ ىاىٖ ػب  زیلبثّ يیثب ٍٚ٘ي، یٔ وبٍ ثٝ یِیٍ ثشٗ ٔلُ ثٝ وٗ ٔوّٛط اُ ثشٗ كُٕ یثَا وٝ یِاسیسؼٟ -ر

 .ثبٙٙي ىاٍا

 .ٖزی٘ ٔؼبُ ثشٗ وَىٖ دٕخ ىٍ آٖ بّیآِ بی یٛٔیٙیآِٛٔ یٞب ِِٛٝ اُ  إشفبىٜ -ص

 :ٙٛى زیٍفب (5) سب (1) ٔٛاٍى يیثب یِیٍثشٗ  ىٍ  -ع

 .ثبٙي فَاٞٓ وشٗیٍ ٔلُ ىٍ ثشٗ اُ یٔٙبٕج ٔمياٍ وٝ ٙٛى ا٘ؼبْ یَٕفش ثب -1    

 .ثبٙي ثَهٍٛىاٍ ٘ؾَ ٍٔٛى ِاریسؼٟ ثب سَاوٓ یثَا الُْ ییوبٍآ اُ یِیٍ ثشٗ ٔير ٕبْس ىٍ وٝ ٙٛى ا٘ؼبْ یَٕفش ثب -2    

 .ٙٛى یَیٌ ػّٛ ٞب آٖ اسالف بی ثشٗ یاػِا ٙيٖ ػيا اُ -3    

 .ٌَىى ػبىاىٖ یٔشٛاِ َٔاكُ ىٍ َٕى ىٍُ ؼبىیا ٚ ثشٗ ییوبٍآ ٍفشٗ ىٕز اُ ٕجت وٝ ثبٙي ٘ياٙشٝ ٚػٛى ییٞب ٚلفٝ -4    

 ییػبثؼب اطَ ثَ ٞب ٍٕٙيا٘ٝ یٙيٌ ػيا اُ سب ٙٛى وشٝیٍ ٘ؾَ ٍٔٛى  ٔلُ ثٝ زیٔٛلق ٗیسَ هیِ٘ى ىٍ االٔىبٖ یكش ثشٗ  -5    

 .ٙٛى یَیػٌّٛ آٖ ٙيٖ ٍٚاٖ بی ٔؼيى

 يی٘جب ٘جبٙي، سَاوٓ لبثُ ٘ؾَ ٍٔٛى یٞب ٍٚٗ ثب وٝ ىاىٜ ىٕز اُ یكي ثٝ ٍا ٝیاِٚ ییوبٍآ بی ٙيٜ آغٚشٝ ٔضَ ٔٛاى ثب وٝ یثشٙ -ؽ

 .ٙٛى َٔٞف

 آ٘ىٝ ٍَٔ ،إز ٔؼبُ وٗ ٔوّٛط اُ هَٚع اُ لجُ،  .... ٕٙبٍٜ یّٔ إشب٘ياٍى ىٍ ٙيٜ ٗییسق ٔليٚىٜ ىٍ ثشٗ ٔؼيى وَىٖ ٍٚاٖ -ف

 .ثبٙي ٙيٜ ٔٙـ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ

 دی٘ اُ ىٍُٞبی یب َُٔٞب ٚىٜٔلي ىٍ لٖٕز َٞ ُیسىٕ سب دیٕٛشٝ ٚ َٕیـ فّٕیبسی ٍٝٛر ثٝ دبیبٖ سب آغبُ اُ ثبیي ٍیِی ثشٗ -م

  .یبثي اىأٝ لغقبر ٙيٜ سقییٗ

 ثشٗ ىٍ ٙيٜ ٘ٞت الالْ ٞب، ٍَّىیٔ اعَاف وبٔال وٝ یعٍٛ ثٝ ٙٛى، ا٘ؼبْ ٔٙبٕت ُیٕٚب ثب آٖ ػبىاىٖ ٍٞٙبْ ىٍ يیثب ثشٗ سَاوٓ -ى

   .يیٕ٘ب دَ ٍا لبِت یٞب ٌٛٙٝ ٚ
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 .ثبٙي سَاُ كيٚىا يیثب لبئٓ یٞب لبِت ىٍ ٙيٜ وشٝیٍ ثشٗ ییثبال ٝیٍٚ -ً

 .ٙٛى ا٘ؼبْ آثب ٘بٔٝٗییآ ٔغبثك يیثب ثشٗ ییٟ٘ب ٕغق دَىاهز -ٍ

 

 تتي آٍردى عول 9-22-5-3

 یطزاح اطالعات 9-22-5-3-1

 ثبٙي، الُْ  ثشٗ كفبؽز ٚ آٍٚىٖ فُٕ  زیوفب يییسب ٔٙؾٍٛ ثٝ یوبٌٍبٞ آٔيٜ فُٕ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ یثٍَٚ یّیسىٕ یٞب ٘یآُٔب ؿٙب٘ـٝ

 .ٙٛى ٔٚوٜ يیثب ٞب آٖ سىَاٍ ِاٖیٔ ٚ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ياُٜ سقياى،

 

 :یفٌ هطخصات  9-22-5-3-2

 یِیٍ ثشٗ اُ دٔ ٍُٚ ٞفز كيالُ ٔير ثٝ َٔعٛة ظیٔل ىٍ ٚ ىٍػٝ 10 كيالُ یىٔب ىٍ يیثب ، َیٌ ُٚى ثشٗ ثؼِ ثشٗ، -اِف

 .ٙٛى إشفبىٜ ـیَٕ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ اُ وٝ یكبِش ىٍ ٍَٔ ٙٛى، یٍٟ٘ياٍ

 ٙٛى، یٍٟ٘ياٍ یِیٍ ثشٗ اُ دٔ ٍُٚ ٕٝ كيالُ ٔير ثٝ َٔعٛة ظیٔل ىٍ ٚ ىٍػٝ 10 كيالُ یىٔب ىٍ يیثب  َیٌ ُٚى ثشٗ -ة

 .ٙٛى إشفبىٜ ـیَٕ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ اُ وٝ یكبِش ىٍ ٍَٔ

 ىٍ ثوبٍ فٚبٍ، سلز ثوبٍ اُ إشفبىٜ ثب آٍٚىٖ، فُٕ ُٔبٖ وبٞ٘ ٚ ٔمبٚٔز ـیَٕ ٔٙؾٍٛوٖت ثٝ ـیَٕ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ -ح

 ٍٝٛر ىٍ .ٙٛى ا٘ؼبْ سٛا٘ي یٔ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ٘ؾَ اُ لجَٛ لبثُ یٞب ٍٚٗ ٍَیى ٚ ٍعٛثز ٚ ٌَٔب ،یِٕٛٔق فٚبٍ

 :ٙٛى زیٍفب يیثب (2) ٚ (1) یٞب ثٙي ـیَٕ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ  اُ إشفبىٜ

 .يثبٙ يٜیٍٕ َؾ٘ ٍٔٛى یفٚبٍ ٔمبٚٔز ِاٖیٔ ثٝ كيالُ يیثب یثبٌٌٍاٍ َٔكّٝ ىٍ یفٚبٍ ٔمبٚٔز -1   

  .ٌٌاٍى ٘بٔغّٛة َیسبط ثشٗ ىٚاْ ثَ يی٘جب ـیَٕ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ -2   

 ٚ (1) ثٙي ٔغبثك  یا إشٛا٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یُٔبآ غی٘شب ٙي،یٕ٘ب اِِاْ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ بی ٕبهشٕبٖ ثبٍُٓ ٝـؿٙب٘  -ر

 .ىٌَى اٍائٝ يیثب  إشب٘ياٍى آٔيٜ فُٕ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔمبٚٔز ٘یآُٔب غی٘شب ثَ فالٜٚ ،(2)

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ِٕٞٔبٖ يیثب وبٌٍبٜ ىٍ آٔيٜ فُٕ ٕشَیّیٔ 200 100 ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٝ بی ٕشَیّیٔ 300 150 یا إشٛا٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ىٚ كيالُ -1

 .ٙٛى يٜیى سياٍن آٔيٜ فُٕ إشب٘ياٍى یٞب

 .ٙٛ٘ي ٘یآُٔب ٚ ٙيٜ آٍٚىٜ فُٕ آثب ٍٚٗ ٔغبثك يیثب یوبٌٍبٞ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ  -2

 :ثبٙي (2) ٚ (1) ثٙي ٔغبثك وٝ ٙٛى یٔ یسّم  ٔٙبٕت یٍٞٙبٔ ثشٗ ىٖآٍٚ فُٕ ٚ یٍٟ٘ياٍ یٞب ٍٚٗ -ص

    ٗییسق یثَا ٙيٜ ٔٚوٜ ٕٗ ىٍ وبٌٍبٜ ىٍ آٔيٜ فُٕ یٞب إشٛا٘ٝ  ٔمبٚٔز  ٗیبٍ٘یٔ  -1
 ٔمبٚٔز ىٍٝي 85  كيالُ يیثب  

 .ثبٙٙي إشب٘ياٍى ٙيٜ یآٍٚ فُٕ إشب٘ياٍى یٞب إشٛا٘ٝ

   اُ ٘یث ٍٔبدبٕىبَ 5/3 ٘ؾَ ٍٔٛى ٕٗ ىٍ یوبٌٍبٞ آٔيٜ فُٕ یٞب إشٛا٘ٝ ٗیبٍ٘یٔ ٔمبٚٔز  -2
 .ثبٙي  

 

 سزد یَّا در یشیر تتي 9-22-5-4
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 یعَاك اعالفبر  9-22-5-4-1

 .ٙٛى یٔ  ُیسلٛ َٕى ییٞٛا ٚ آة ظیَٙا ىٍ وبٌٍبٜ ثٝ وٝ یثشٙ یىٔب ٔليٚىٜ 

 

 یفٌ هطخصات   9-22-5-4-2

 .ٙٛى يٜیى سياٍن يیثب  آٖ ثٝ هیِ٘ى بی وجٙياٖی یٞٛا ىٍ آٖ اُ ٔلبفؾز ٚ ثشٗ ٔٞبِق وَىٖ ٌَْ یثَا ٔٙبٕت ِاریسؼٟ -اِف

 .ٙٛ٘ي ثَىٜ وبٍ ثٝ يی٘جب نی یكبٚ ٔٞبِق بی ُىٜ نی ٔٞبِق -ة

 .ثبٙي ُىٜ نی بی ثٛىٜ نی ثٝ آغٚشٝ يی٘جب  ٙٛى، وشٝیٍ آٖ ثب سٕبٓ ىٍ إز لَاٍ ثشٗ وٝ یٙیُٔ ٚ ٞب دَوٙٙيٜ ٞب، لبِت -ح

 ٔٚوٜ ٔليٚىٜ ثب ٔٙغجك ُیسلٛ ٍٞٙبْ ىٍ ثشٗ یىٔب وٝ ٙٛ٘ي ا٘شوبة یعٍٛ يیثب یٔ ثشٗ يیسِٛ یٞب ٍٚٗ ٚ ثشٗ ٔٞبِق -ر

 .ثبٙي ٙيٜ

 

 گزم یَّا در یشیر تتي  9-22-5-5

 یعَاك اعالفبر  9-22-5-5-1

 ٙٛى یٔ  ُیسلٛ ٌَْ ییٞٛا ٚ آة ظیَٙا ىٍ وبٌٍبٜ ثٝ وٝ یثشٙ یىٔب ٔليٚىٜ  -اِف

 :یفٌ هطخصات   9-22-5-5-2

 ٔٚوٜ ٔليٚىٜ ثب ٔٙغجك ُیسلٛ ٍٞٙبْ ىٍ ثشٗ یىٔب وٝ ٙٛ٘ي ا٘شوبة یعٍٛ يیثب یٔ ثشٗ يیسِٛ یٞب ٍٚٗ ٚ ثشٗ ٔٞبِق -اِف

 .ثبٙي ٙيٜ

 وبٞ٘ ٕجت وٝ  وٙي ٔليٚى ؿٙبٖ ٍا آٖ آة َیسجو ٚ ثشٗ یىٔب يیثب ثشٗ آٍٚىٖ فُٕ ٚ كفبؽز ػبىاىٖ، كُٕ، یٞب ٍٚٗ -ة

 .ٍَ٘ىى یا ٕبُٜ فضٛ  ىٚاْ ٚ  یىاٍثَثَٟٜ ٔمبٚٔز،

 

 خذاکٌٌذُ ٍ اًقثاض ساخت، یّا درس  9-22-5-6

 یطزاح اطالعات  9-22-5-6-1

 .يیٕ٘ب الشضب عَف وٝ یٍٝٛس ىٍ ػياوٙٙيٜ ٚ ا٘مجبٟ ٕبهز، یٞب ىٍُ  ٕ٘ٛىٖ ٔٚوٜ -اِف

 ىٍُٞب كیعَ اُ َٚٞبی٘ ٍَیى ٚ ثَٗ ا٘شمبَ یثَا الُْ بریػِئ -ة

 یٔ وشٝیٍ آٖ ٔؼبٍٚر ىٍ يیػي ثشٗ وٝ یٔلّ ىٍ ٙيٜ ٕوز ثشٗ ٕغٛف وَىٖ ٔضَٓ ٙبُٔ ىٍُ، یلٕغ یٕبُ آٔبىٜ -ح

 .ٙٛى

 ٍٝٛر ٙيٜ ػٛٗ یٍَّىٞبیٔ بی َٕىاٍ یٞب نیٔ ٌُ كیعَ اُ ثشٗ ٚ یفٛالى یٞبُیدَٚف بٖیٔ ثَٗ ا٘شمبَ وٝ ییٞب ٔلُ -ر

 .ثبٙي ًٍ٘ اُ یفبٍ ٚ ِیسٕ يیثب َىیٌیٔ

 ٔٙؾٍٛ ثٝ ٕبهشٝ ٘ید ٕمف بی وف یفٛلب٘ ٕغق ٚ ىٍػب ىاَ ثشٗ  ٔٚشَن فُٞ وَىٖ ٔضَٓ  ٙبُٔ  ٕغق یٕبُ آٔبىٜ  -ص

 ىٍػب ثشٗ ٚ ٕبهشٝ ٘ید لغقٝ ٔٚشَن فّٕىَى
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 :یفٌ هطخصات  9-22-5-6-2

  یثَا يیثب ثبٙي ٔشفبٚر ٙيٜ ىاىٜ ٘ٚبٖ ٕبهز ٔياٍن ىٍ ؿٝ آٖ ثب بی ٘ٚيٜ ٔٚوٜ ٞب آٖ بریػِئ بی ٔلُ وٝ ییٞب ىٍُ -اِف

  .ٙٛى اٍائٝ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ثٝ یثٍَٕ

 ٙٛ٘ي، ىاىٜ لَاٍ یاّٝ ٚ یفَف یَٞبیس ٞب، ىاَ ىٞب٘ٝ یب٘یٔ ْٕٛ هی ىٍ يیثب ٕمف بی وف یٞب ٖشٓیٕ ىٍ ٕبهز یٞب ىٍُ  -ة

 .ثبٙي ٙيٜ ٗییسق یا كَفٝ ٔؼبُ عَاف سٕٛظ یٍَیى كیعَ ثٝ وٝ آٖ ٍَٔ

 كیعَ ثٝ وٝ آٖ ٍَٔ ثبٙٙي، ىاٙشٝ فبّٝٝ آٖ ثَ اُ  ٔشمبعـ َیس فَٟ ثَاثَ ىٚ كيالُ يیثب  یاّٝ یَٞبیس ىٍ ٕبهز یىٍُٞب  -ح

 .ثبٙي ٙيٜ ٗییسق زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ یٍَیى

 .ٙٛى ثَىاٙشٝ  آٖ یٍٚ اُ يیػي یِیٍ ثشٗ اُ لجُ ٙيٜ هٚه ىٚغبة ٚ ثٛىٜ ِیسٕ يیثب  ٕبهز یٞب ىٍُ  -ر

 .ٙٛى ٔضَٓ ،ٔٚوٞبر ٔغبثك  يیثب ٕبهز یٞب ىٍُ ىٍ ثشٗ  ٕغق -ص

 .ٙٛى ثَىاٙشٝ ىٍُ ٔلُ ىٍ  آُاى آة ٚ ٙيٜ ٔیه يیثب ٕبهز یىٍُٞب يیػي یِیٍ ثشٗ اُ لجُ  -ع

 

 یتتٌ قطعات ساخت 9-22-5-7

 یطزاح اطالعات  9-22-5-7-1

 بىٔ َییسغ  ٚ یٙيٌ ػٕـ هِٗ، ،یيٌیسٙ ٘ید اُ ی٘بٙ یاثقبى َارییسغ  ٌَفشٗ ٘ؾَ ىٍ  یثَا الُْ بریػِئ -اِف

 .ٌَىى ٔٚوٜ ثبٙي، ٙيٜ عَف یا َُِٜ ٔمبْٚ ٖشٓیٕ اُ یػِئ بی یا ٕبُٜ بفَآٌیى فٙٛاٖ ثٝ ٗیُٔ ثَ یٔشى یٞبىاَ ؿٙب٘ـٝ -ة

 .وٙٙي فُٕ ٚاكي هی فٙٛاٖ ثٝ يیثب وٝ یا دّٝ بی ىاٍ تیٙ اضالؿ یىاٍا یٞب ٙبِٛىٜ ٕبهز بریػِئ -ح

  ٙٛى ٗییسق 16-9 فُٞ ٔغبثك ي٘ٙٛ ػَاا دبٍؿٝ هی يیثب  یثشٙ یٞب ٕشٖٛ ٚ ٞب ىاَ وٝ یٔلّ -ر

 

 :یفٌ هطخصات  9-22-5-7-2

 اُ ٞب آٖ ٌبٜ ٝیسى وٝ ٙٛ٘ي یِیٍ ثشٗ یٍٞٙبٔ يیثب ثبٙٙي، یٔ ٛاٍیى بی ٕشٖٛ ثَ یٔشى وٝ ٞب ىاَ ٚ یفَف ٚ یاّٝ یَٞبیس -اِف

 .ثبٙي ٙيٜ هبٍع هیدالٕش كبِز

 ٍَٔ ٙٛ٘ي، اػَا آسٗ ثب ىذبٍؿٝی ىاَ ٖشٓیٕ اُ یثوٚ ٍٝٛر ثٝ يیثب ٞب ٕشٖٛ َٕ ٚ جٝیوش ،ٞبـٝیٔبٞ ،یفَف ٚ یاّٝ یَٞبیس -ة

 .ثبٙي ٙيٜ ٗییسق زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ یٍَیى كیعَ ثٝ وٝ آٖ

 ٕشَیّیٔ 600 كيالُ ٙقبؿ ثٝ ىذبٍؿٝی يیثب یٔ ٕشٖٛ ثشٗ ٙٛ٘ي، اػَا ىذبٍؿٝی ىاَ ٚ ٕشٖٛ ثشٗ إز لَاٍ وٝ ییٞب ٔلُ ىٍ   -ح

 .بثيی اىأٝ ىذبٍؿٝی ىاَ ثب ٚ ٙيٜ وشٝیٍ ىاَ فٕك بْسٕ ىٍ ىاَ ثَ اُ

 ٙيٜ  ٔٚوٜ ٕبهز ٔياٍن ىٍ یا َُِٜ ٔمبْٚ ٖشٓیٕ اُ یػِئ بی یا ٕبُٜ بفَآٌیى فٙٛاٖ ثٝ ٗیُٔ ثَ یٔشى ىاَ ؿٙب٘ـٝ -ر

 زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییسب ثب ٍَٔ ٖز،ی٘ ٔؼبُ اٍٜ ثب ثَٗ كیعَ اُ ىٍُ ىاىٖ ٙىُ ثبٙي،
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 ساخت الشاهات ٍ ّااتَرآره  9-22-6

 اتیکل  9-22-6-1

 یطزاح اطالعات  9-22-6-1-1

 4-9 فُٞ  ٔغبثك آٖ ٔٚوٞٝ ٚ آٍٔبسٍٛ ٍىٜ -اِف

 ٞب آٍٔبسٍٛ یٟٔبٍ عَٛ ٚ بریػِئ ،یَیلَاٌٍ ٔلُ اِِأبر لغَ، ٘ٛؿ، -ة

 آٍٔبسٍٛ یٍٚ ثشٗ دٛٙ٘  -ح

 یدٛٙٚ یٞب ّٚٝٝ عَٛ ٚ زیٔٛلق  -ر

 یىیىب٘ٔ یٞب ّٚٝٝ زیٔٛلق ٚ ٘ٛؿ -ص

 ییاسىب یٞب ّٚٝٝ زیٔٛلق ٚ ٘ٛؿ -ع

 ٞب ٍَّىیٔ ػٛٗ اِِأبر ٍَیى ٚ یػٛٙ یٞب ّٚٝٝ زیٔٛلق ٚ ٘ٛؿ -ؽ

  ....... إشب٘ياٍى ٔغبثك ، آٍٔبسٍٛ كفبػ ا٘يٚى برٔٚوٞ  -ف

 .ٙٛ٘ي ثَىٜ وبٍ ثٝ  ٙيٜیآ سٕٛقٝ ٔٙؾٍٛ ثٝ إز لَاٍ وٝ بٖیٕ٘ب یٞب آٍٔبسٍٛ یثَا یهٍٛىٌ ثَاثَ ىٍ ٔلبفؾز ٘لٜٛ  -م

 

 یفٙ ٔٚوٞبر   9-22-6-1-2

 .ٌَىى اٍائٝ ٞب آٍٔبسٍٛ یاوبٍهب٘ٝ برٚیآُٔب ٚ ٔٚوٞبر ٌِاٍٗ -اِف

 ٙيٜ ٘یآُٔب ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثَى وبٍ ثٝ سٛاٖ یٔ یٍٝٛس ىٍ ٍا ىٚ ٗیا تیسَو بی یٙيٌ دٕٛشٝ ، یُىٌ ًُ٘ یىاٍا یٞب آٍٔبسٍٛ  -ة

 .ثبٙي ٔٙغجك  عَٛ ٚاكي ُٖٚ ٚ  (ٞب آع ا٘ياُٜ ٚ) لغَ كيالُ ٍٔٛى ىٍ إشب٘ياٍى  ٔٚوٞبر ثب یىٕش ثَٓ ثب ًُ٘ ُىٚىٖ

 ٘ؾَ اُ آٍٚ بٖیُ ٔٛاى ٍَیى بی ٍٚغٗ ٌُ، ن،ی اُ یفبٍ يیثب ٞب آٍٔبسٍٛ ٝیٍٚ ،یِیٍ ثشٗ ٍٞٙبْ ىٍ -ح

 .ثبٙي ثشٗ ثب یؿٖجٙيٌ وبٞ٘

 

  یخاگذار 9-22-6-2

 یطزاح اطالعات  9-22-6-2-1

 5-22-9 ػيَٚ ثَ ٔٙغجك ثشٗ دٛٙ٘ ٚ  (َیس فٕك)  d یٞب یٍٚاىاٍ ثٝ سٛػٝ ثب  ٍٔبسٍٛآ زیٔٛلق یٞب یٍٚاىاٍ  -اِف 

 

 ضذُ هطخص پَضص ٍ d حذٍد 5-22-9 خذٍل

d (ٕٔشَیّی) ٜٔليٚى d (ٕٔشَیّی) ٜ(ٕشَیّیٔ)ثشٗ ٙيٜ ٔٚوٜ دٛٙ٘ ٔليٚى 

 ± 10 200 یٖٔبٚ بی وٛؿىشَ

 ٔمياٍ ىٚ ٗیوٛؿىشَ

10- 

 دٛٙ٘ ىٍ وبٞ٘ ْٕٛ هی سب

 ٙيٜ ٔٚوٜ

 -13 ٔمياٍ ىٚ ٗیوٛؿىشَ ± 13 200اُ ثٌٍِشَ
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 دٛٙ٘ ىٍ وبٞ٘ ْٕٛ هی سب

 ٙيٜ ٔٚوٜ

 

  ػيَٚ ىٍ ثشٗ دٛٙ٘  یثَا ٙيٜ ٔٚوٜ یٍٚاىاٍ 6-22-9ػيَٚ ٔغبثك آٍٔبسٍٛٞب یا٘شٟب ٚ ٞب هٓ زیٔٛلق یٞب یىاٍٍٚا  -ة

 .ٍٚى یٔ وبٍ ثٝ ِی٘ فضٛ آُاى یا٘شٟب یثَا 9-22-6

 

 آرهاتَر یاًتْا ٍ خن تیهَقع یطَل حذٍد 6-22-9 خذٍل

 آٍٔبسٍٛ یا٘شٟب ٚ هٓ زیٔٛلق (ٕشَیّیٔ) كيٚى

 یََٕیُ َیس ٚ ٞب ثَاوز ٕٛشٝی٘بد یا٘شٟب ± 12

 افضب ٍَیى ٕٛشٝی٘بد یا٘شٟب ± 25

 ٞب زیٔٛلق ٍَیى ± 50

 

 

 :یفٌ هطخصات  9-22-6-2-2

 ٍٞٙبْ ٙيٖ ػب ثٝ ػب اُ ٕٔب٘قز یثَا ٚ ٌَفشٝ لَاٍ ٙيٜ ٗییسق یٍٚاىاٍ ٔليٚىٜ ىٍ يیثب ٞب، ٍَّىیٔ ٌَٜٚ  ٙبُٔ آٍٔبسٍٛ،  -اِف

 .ٙٛى ثٖشٝ یِیٍ ثشٗ

 ٔٚوٜ یٍٚاىاٍ اُ هبٍع افٛػبع ثيٖٚ ٚ یٖٔبٚ فٛاُٝ ثب ٚ ثٛىٜ ٕٛشٝید ٓیٕ بی ٍَّىیٔ اُ ٔشٚىُ يیثب ؾیٍدىٚ یٚاكيٞب -ة

 .ٙٛ٘ي ىاىٜ لَاٍ ٔلُ ىٍ  ٙيٜ

 .ثبٙي زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییسب ٍٔٛى بی ٕبهز ٔياٍن ٔغبثك يیثب آٍٔبسٍٛٞب ّٚٝٝ -ح

  یٍٚ ٔلٍٛ ٞٓ ٍٝٛر ثٝ يیثب ٞب آٖ ٙيٜ يٜیثَ لبئٓ یا٘شٟب ىاٍ٘ي، ییاسىب ّٚٝٝ وٝ ٞب ٕشٖٛ یِٛع یٍَّىٞبیٔ  ىٍ -ت

 .َ٘يیٌ لَاٍ ٍَیىيی

 . ثبٙٙي 3-6-4-21-9 یثٙيٞب ٔغبثك يیثب ٍَّىٞبیٔ یا٘شٟب -ص

 

 کزدى خن  9-22-6-3

 :یفٌ هطخصات  9-22-6-3-1

 یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ یٍَیى كیعَ ثٝ وٝ آٖ ٍَٔ ،ٙٛ٘ي هٓ َٕى كبِز ٍى ٔلُ ىٍ ٌَفشٗ لَاٍ اُ لجُ  يیثب ٞب آٍٔبسٍٛ -اِف

 .ثبٙي ٙيٜ ٗییسق زیٝالك

 بی ٙيٜ ٔٚوٜ ٕبهز ٔياٍن ىٍ آ٘ىٝ ٍَٔ ٖز،ی٘ ٔؼبُ إز ٔيفٖٛ ثشٗ ىٍ ٞب آٖ اُ یثوٚ وٝ ییآٍٔبسٍٛٞب وَىٖ هٓ -ة

 .ٙٛى ٝبىٍ آٖ ٔؼُٛ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ

  .ٙٛى ُىٜ هٓ لبِت ىٍ لَاٌٍَفشٗ اُ لجُ يیثب (ٙ٘ ثٝ هی هٓ ٚ S هٓ ٔب٘ٙي) أشياى ٞٓ َیغ ٍَّىیٔ -ح

 

 آرهاتَر خَش 9-22-6-4

  یفٌ هطخصات 9-22-6-4-1
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  ثبٙي ٕبهشٕبٖ یّٔ ٔمٍَار ىٞٓ ٔجلض ثَٔٚوٞبر ٔٙغجك يیثب ٍَّىٞبیٔ ٝیوّ ػٛٗ -اِف

 زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییسب ٍٔٛى وٝ آٖ ٍَٔ ٙٛى، إشفبىٜ ٔشمبعـ یٞب ٍَّىیٔ ػٛٗ اُ يی٘جب ٞب ٍَّىیٔ ثٖشٗ یثَا -ة

 .ثبٙي

  

 

 تتي در ّا یهْار -9-22-7

 یعَاك اعالفبر  9-22-7-1

 .ٙٛ٘ي زیٍفب 3-1-18-9 ثٙي  ثٝ سٛػٝ ثب يیثب ٘ؾَ ٍٔٛى یوبٍثَ ظیَٙا یثَا ٞب یٟٔبٍ زیفیو ٚ یبثیاٍُ اِِأبر -اِف

 ٞب یٟٔبٍ  ٘ٞت اِِأبر ٚ ٔٛطَ یٍٟٔب فٕك ز،یٔٛلق ا٘ياُٜ، ٘ٛؿ، -ة

 .ثبٙٙي 7-18-9 ثٙي ٔغبثك  ِجٝ اُ فبّٝٝ كيالُ -ح

 .ثبٙٙي 12-22-9 ٚ 9-18-9 یٞبثٙي ٔغبثك یثبٍُٕ اِِأبر -ر

 ٞب ٍٕٙيا٘ٝ ٘ٛؿ ٚ ثشٗ ٔمبٚٔز ،یٟٔبٍ ٘ٛؿ ٙبُٔ یٔمبٚٔش ٔٚوٞبر ،یٙوبٙش یٞب یٟٔبٍ ٍٔٛى ىٍ -ص

 ثشٗ، فَٕ كيالُ ،5-4-18-9 ثٙي ٔغبثك یعَاك ىٍ إشفبىٜ ٍٔٛى ٔٚوٞٝ یٕٛشٍید سٙ٘ ،یؿٖج یٞب یٟٔبٍ ىٍٔٛ ىٍ  -ع

 یٕبُ آٔبىٜ ٚ ثشٗ وَىٖ ٍٕٛام اِِأبر ٚ َٔٞف ٍٝٛر ىٍ ٕجه یٞب ٍٕٙيا٘ٝ ٘ٛؿ ٘ٞت، ُٔبٖ ىٍ ثشٗ ٍعٛثز ثشٗ، یىٔب

 .آٖ

 .ثبٙي 4-9-18-9 ثكٔغب يیثب ُیٔب یٟٔبٍٞب یثَا ٚ 1-9-18-9 ٔغبثك يیثب یوّ عٍٛ ثٝ ٘ٞبة زیٝالك  -ؽ

 .ٙيیٕ٘ب سلُٕ ٍا یوٚٚ یىائٕ ثبٍ ؿٙب٘ـٝ ثبال، ٕٕز ثٝ ُیٔب بی یافم ٍٝٛر ثٝ یؿٖج یٞب یٟٔبٍ یثَا الُْ ٔٚوٞبر -ف

   3-9-18-9 ٔغبثك ٙبٞي یٞبٕ٘ٛ٘ٝ یثبٌٌٍاٍ یثَا ثبٍ ٔمياٍ ،یؿٖج یٞب یٟٔبٍ ٍٔٛى ىٍ -م

 ٙيٜیآ ىٍ وبٍ اىأٝ یثَا آس٘ ٚ یهٍٛىٌ ٔمبثُ ىٍ بٖیٕ٘ب یٞب یٟٔبٍ كفبؽز ٘لٜٛ -ى 

 

 :یفٌ هطخصات 9-11-7-2

 یوشج ىٕشٍٛاِقُٕ ثب ٔغبثك يیثب یؿٖج یٞب یٟٔبٍ. ٙٛ٘ي ٘ٞت ٕبُ٘يٜ ىٕشٍٛاِقُٕ ٔغبثك يیثب یٙوبٙش یٞب یٟٔبٍ  -اِف

 .ٙٛ٘ي ٘ٞت ٕبُ٘يٜ

 

  هذفَى اقالم 9-22-8
 یطزاح اطالعات 9-22-8-1

 .ا٘ي ٙيٜ عَف زیٝالك یىاٍا فاعَ سٕٛظ وٝ ٔيفٖٛ الالْ زیٔٛلق ٚ بریػِئ ا٘ياُٜ، ٘ٛؿ، -اِف

 .ٖٞشٙي بُی٘ ٍٔٛى آٟ٘ب ثَ فٕٛى یٍإشب ىٍ ٞبغالف ٚ ٞب ِِٛٝ ٔيفٖٛ یٞبلٖٕز یٍٟ٘ياٍ یاثَ وٝ ییٞبآٍٔبسٍٛ -ة

 ٞب آٖ اسٞبالر ٚ ٞب ِِٛٝ ٔيفٖٛ یٞبلٖٕز یٍٚ ثَ ٘ؾَ ٍٔٛى ثشٗ دٛٙ٘ -ح

 یٔ یثبل بٖیٕ٘ب ٙيٜیآ ٙيٜ یٙیث ٘ید ٔٛاٍى ثب اسٞبَ ٔٙؾٍٛ ثٝ وٝ یهٍٛىٌ ثَاثَ ىٍ ثشٗ ىٍ ٔيفٖٛ الالْ كفبؽز ٘لٜٛ -ر

 .ٔب٘ٙي
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 :یفٙ ٔٚوٞبر 9-22-8-2

 عَاف ٟٔٙيٓ يییسب یثَا يیثب ا٘ي، ٘ٚيٜ ىاىٜ ٘ٚبٖ ٕبهز ٔياٍن ىٍ وٝ ٔيفٖٛ الالْ زیٔٛلق ٚ بریػِئ ا٘ياُٜ، ٘ٛؿ، -اِف

 ٙٛ٘ي اٍائٝ زیٝالك یىاٍا

-فٛالى یشیاِىشَِٚ ٚاوٙ٘ ٚ ْٛیٙیآِٛٔ-ثشٗ ٚاوٙ٘ اُ سب ثبٙٙي یكفبؽش دٛٙ٘ یىاٍا يیثب یٛٔیٙیآِٛٔ فٖٛٔي الالْ -ة

 .ٙٛى یَیػٌّٛ ْٛیٙیآِٛٔ

 ثَ ٔٛطَ یىٔب ٚ فٚبٍ ٔٛاى، اُ ی٘بٙ آطبٍ ثَاثَ ىٍ يیثب ا٘ي، ٘ٚيٜ ىاىٜ ٘ٚبٖ ٕبهز ٔياٍن ىٍ وٝ ٞب آٖ اسٞبالر ٚ ٞب ِِٛٝ -ح

 .ٙٛ٘ي عَف ٞب آٖ

 ثب آة ثؼِ یثوبٍ بی ٌبُ ـ،یٔب ؾیٞ يی٘جب ثشٗ ىٍ ٔيفٖٛ یٞب ِِٛٝ ىٍ ثَٕي، هٛى ٔٚوٞٝ ٔمبٚٔز ثٝ ثشٗ وٝ آٖ اُ ُلج -ر

 .بثيی بٖیػَ ٍٔبدبٕىبَ 35/0 اُ سَ وٓ فٚبٍ ٚ ٛٓیّٕٖ ىٍػٝ 32 اُ سَ وٓ یىٔب

 آة بی یسٚقٚق ٘یبٌَٔ یثَا وٝ ییٞب ِِٝٛ ٍَٔ ٙٛ٘ي، ىاىٜ لَاٍ ٗییدب ٚ ثبال ٍَّىیٔ ٙجىٝ ٗیث يیثب ٞب ِِٛٝ ٞب ىاَ ىٍ -ص

 .ثبٙٙي ٙيٜ ٌَفشٝ َؾ٘ ىٍ  نی ٚ ثَف وَىٖ

 الُْ ٙيٜ ٗییسق ٔلُ اُ ٞب ٍَّىیٔ ییػبثؼب ٚ ُىٖ هٓ ثَٗ، وٝ ٙٛ٘ي ٘ٞت ٚ ٕبهشٝ یعٍٛ يیثب ٞب غالف ٚ ٞب ِِٛٝ -ع

 .٘جبٙي

 

 ساختِ صیپ یتتٌ قطعات یتزا الشاهات 9-22-9
 .ٙٛى یٔ إشفبىٜ آٍٔٝ شٗث یٞب ٕبهشٕبٖ ىٍ ٕبهشٝ ٘ید لغقبر اُ وٝ إز یاٍىٔٛ ثٝ َٔثٛط ثٙي ٗیا اِِأبر

 :یطزاح اطالعات 9-22-9-1

 .آٟ٘ب راسٞبال ٚ ٕبهشٝ ٘ید یافضب اثقبى یٍٚاىاٍ كيٚى -اِف

 ،ییػبثؼب ُا ی٘بٙ ٔٛلز یثبٍٞب ثَاثَ ىٍ ٔمبٚٔز یثَا بُی٘ ٍٔٛى یآٍٔبسٍٛٞب ٚ ،ٔيفٖٛ الالْ ٞب، ىٕشٍبٜ ثبالثَىٖ بریػِئ -ة

 سٕٛظ ؿٙب٘ـٝ بریػِئ ٗیا .ثبٙي يٜٙ یعَاك زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ اٌَ ٘ٞت، ٚ ٘مُ ٚ كُٕ ،یٕبُ َٜیًه

  .ٙٛى ٍٕب٘يٜ یٚ يیسبئ ثٝ ِِْٚ ٍٝٛر ىٍ ٚ ٙيٜ ٝیسٟ وبٌٍبٜ ىٍ يیثب ثبٙي ٘ٚيٜ یعَاك زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ

 :یفٌ هطخصات 9-22-9-2

 . ٙٛ٘ي یٌٌاٍ ٘ٚب٘ٝ يیسِٛ نیسبٍ ِی٘ ٚ ٕبُٜ ىٍ ٘ٞت ػٟز ٚ ٔلُ ىاىٖ ٘ٚبٖ یثَا يیثب افضب -اِف

 . ثبٙي ٘ٞت ثٝ َٔثٛط ٔالكؾبر ثب ٔغبثك يیثب افضب یٍٚ ییٙٙبٕب ٓیفال -ة

 ،قیٝل ئبٖیؿ اُ سب ي٘ٙٛ ٟٔبٍ ٚ یٍٟ٘ياٍ يیثب آٟ٘ب ثٝ ٔشُٞ یٞب ٕبُٜ ٚ ٕبهشٝ ٘ید یافضب ٘ٞت، ُٔبٖ عَٛ ىٍ -ح

 . ٙٛى كبُٝ ٙبٖیاعٕ یىائٕ اسٞبالر ُیسىٕ سب آٟ٘ب یٍيایدب ٚ ٔمبٚٔز

 يیثب ،يیٕ٘ب يیسبئ إز هیدالٕش كبِز ىٍ ثشٗ وٝ یكبِ ىٍ ٍا ٔيفٖٛ الالْ یػبٌٌاٍ ،زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ اٌَ -ر

 :ٙٛى زیٍفب َیُ 4 سب 1 ٔٛاٍى

 .ثبٙٙي بٖیٕ٘ب بی ٚ ٙيٜ ُىٜ َٖٚیث ٕبهشٝ ٘ید ثشٗ لغقٝ اُ ،یثبٍُٕ یثَا ،يیثب ٔيفٖٛ الالْ -1

 . ي٘ٙٛ لالة بی كّمٝ ثشٗ یٍَّىٞبیٔ ثب ٖزی٘ الُْ ٔيفٖٛ الالْ -2

 .وَى یٍٟ٘ياٍ ،هٛى ٔلُ ىٍ إز یَیهٕ كبِز ىٍ ثشٗ وٝ یُٔب٘ سب يیثب ٍا ٔيفٖٛ الالْ -3

 . ٙٛى ٔشَاوٓ يیثب ٔيفٖٛ الالْ اعَاف ىٍ ثشٗ -4
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 یتٌذ قالة 9-22-11

 قالة یطزاح 9-22-11-1

 یطزاح اطالعات 9-22-11-1-1

 ٞب لبِت وَىٖ ثبُ ٚ ٘ٞت ٕبهز، عَف، ثٝ ٕب٘ىبٍید اِِاْ َٙائظ ٗیسبٔ -الف

 ىاٍ٘ي یُ٘ ٕٙـ ثٝ بُی٘ وٝ َٔوت افضبء زیٔٛلق -ب

 َٔوت ٔمبعـ َیُ یٞب ٕٙـ وَىٖ ثبُ َائظٙ -ج

 :یفٌ هطخصات 9-22-11-1-2

 :ٌَىى ٔٙؾٍٛ َیُ (4) سب( 1) ِِأبرا يیثب ٞب لبِت یعَاكىٍ -الف

 یِیٍ ثشٗ ٍٚٗ -1 

 یِیٍ ثشٗ سياْٚ -2

 یا ضَثٝ ٚ لبئٓ ،یافم یَٚٞبی٘ ٙبُٔ ٕبهز، ٗیك یثبٍٞب -3

 یلجّ ٙيٜ ٕبهشٝ اػِاء ثٝ َٕ٘ب٘يٖ تیإٓ -4

 .ٙٛى ٕبهز ٔياٍن ثب ٔغبثك ،اػِاء اثقبى ٚ هغٛط ٙىُ، ثٝ ٔٙؼَ وٝ ثبٙي ؿٙبٖ يیثب ٞب لبِت ٘ٞت ٚ ٕبهز -ب

 .ٙٛى یَیػٌّٛ ثشٗ َیهٕ آٔيٖ َٖٚیث اُ سب ثبٙي ثٙي آة یوبف ليٍ ثٝ يیثب بِتل یٞب ىٍُ -ج

 .ٙيٙو كفؼ ٍا هٛى ٙىُ ٚ زیٔٛلق وٝ ي٘ٙٛ ثٖشٝ بی ٟٔبٍ یعٍٛ يیثب ٞب لبِت   -ت

 

 ّا قالة تزداضتي 9-22-11-2

 

 :یفٌ هطخصات 9-22-11-2-1

 یٞبثبٍ ٚ يٜیى سياٍن يیػي یٞب ٕٙـ ٘ٞت ٚ ٞب لبِت وَىٖ ثبُ  یثَا یٍٚٙ ٚ ثَ٘بٔٝ يیثب ٕب٘ىبٍید  اػَا، َٙٚؿ اُ لجُ -الف

 .يیٕ٘ب ٔلبٕجٝ بریفّٕ ٗیا هالَ ىٍ ٍا ٕبُٜ ثٝ ٜٚاٍى

 سٕٛظ يیثب ثٛىٜ ٘ؾَ ىٍ ٞب ٕٙـ ٘ٞت ٚ ٞب لبِت وَىٖ ثبُ یِیٍ ثَ٘بٔٝ ىٍ وٝ ثشٗ بُی٘ ٍٔٛى ٔمبٚٔز ٚ یا ٕبُٜ ُیسلّ -ب

 .ٌَىى اٍائٝ  ٞالفیً َٔاػـ بی  زیٝالك یىاٍا عَاف ٙيٟٓٔ ثٝ ِِْٚ ٍٝٛر ىٍ ٚ ٙيٜ ٔيٖٚ ٕب٘ىبٍید

  ٕبُٜ اُ  لٖٕز آٖ وٝ آٖ ٍَٔ ٙٛى، ثَىاٙشٝ یلبِج ؾیٞ بی ٙيٜ ٚاٍى ٕبهز ٗیك یٞبثبٍ يی٘جب ٕبُٜ اُ لٖٕز ؾیٞ ىٍ -ج

 ثَٟٜ ىٍ اهالَ ٖٚثي ٍا، لٖٕز آٖ ٕبهز ٗیك یٞب ثبٍ ٚ هٛى ُٖٚ ٕٗیا سلُٕ یثَا یوبف ٔمبٚٔز  ٔب٘يٜ یثبل لبِت ثب َٕٞاٜ

 .ثبٙي ىاٙشٝ ،یثَىاٍ

 ٗیسوٕ ٚ ٞب لبِت  ٔمبٚٔز ٙيٜ، یٙیث ٘ید یثبٍٞب ٌَفشٗ ٘ؾَ ىٍ ثب ٚ ٕبُٜ ُیسلّ اُ إشفبىٜ ثب يیثب بُی٘ ٍٔٛى ٔمبٚٔز -ت

 .ٙٛى ىاىٜ ٘ٚبٖ ىٍػب ثشٗ ٔمبٚٔز

 ٙيٜ ٗییسق ٍَیى یٞب ٍٚٗ بی وبٌٍبٜ ىٍ يٜٙ آٍٚىٜ فُٕ یٞب إشٛا٘ٝ ٘یآُٔب إبٓ ثَ يیثب ىٍػب ثشٗ  ٔمبٚٔز یاتیارس -ث

 .ٙٛى ٍٕب٘يٜ ٞالفیً َٔاػـ بُی٘ ٍٝٛر ىٍ ٚ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ يییسب ثٝ ٚ

 .٘ىٙي ىاٍ هيٙٝ ٍا ٕبُٜ یثَىاٍ ثَٟٜ ٚ یٕٙیا وٝ ٙٛى ثَىاٙشٝ یمیعَ ثٝ يیثب ٞب لبِت -ج

 .ٙيی٘ج تیإٓ بریفّٕ ضٕٗسب ثبٙي ٝىاٙش یوبف ٔمبٚٔز يیثب لبِت ثَىاٙشٗ اُ ثقي ٙيٜ بٖیٕ٘ب ثشٗ -ذ
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 ،ٕبهز ىٕز ىٍ ٕبُٜ اُ لٖٕز ؾیٞ ثَ يی٘جب ثبٙي بفشٝی وبٞ٘ ُ٘يٜ ٚ َٔىٜ ثبٍ تیسَو اُ ٘یث وٝ ٕبهز ٗیك ثبٍ ٘ٛؿ ؾیٞ 

 وَىٖىاٍ هيٙٝ ثيٖٚ ،یاضبف ثبٍ ثب ٔمبثّٝ یثَا یوبف ٔمبٚٔز ىٞي ٘ٚبٖ ٕبُٜ ُیسلّ وٝ آٖ ٍَٔ ٙٛى، ٚاٍى ٕٙـ، ثب ٘ٚيٜ یٍٟ٘ياٍ

 .ىاٍى ا،ٍ یثَىاٍ ثَٟٜ

 

 تتي زشیپذ ٍ یاتیارس 9-22-11
 اتیکل 9-22-11-1

   ثشٗ ٔمبٚٔز 9-22-11-1-1
 بی ٕشَییّیٔ x 150 300اثقبى ٝث یا إشٛا٘ٝ آُٔٛ٘ٝ ىٚ الُ كي یٞب ٔمبٚٔز ٗیبٍ٘یٔ یثَٔجٙب  

    یثَا ٍُٜٚ 28 ٕٗ ىٍ ٚ ٙيٜ ثَىاٙشٝ  ثشٗ ٔوّٛط هی اُ ٝو ،ٕشَییّیٔ x100 200 اثقبى ثٝ یا إشٛا٘ٝ آُٔٛ٘ٝ ٕٝ كيالُ
   

 .ٙٛى یٔ یبثیاٍُ ثبٙٙي، ٙيٜ ٘یآُٔب

 .ٙٛى یٔ يٜی٘بٔ ٕ٘ٛ٘ٝ هی بٚٔزٔم ،آُٔٛ٘ٝ ٕٝ بی ىٚ ٔمبٚٔز ٗیبٍ٘یٔ ٔجلض ٗیا ىٍ

 وٍٚٛ یِیٍ ثَ٘بٔٝ ٚ زیَیٔي ٕبُٔبٖ عَف اُ ٙيٜ يیسبئ زیٝالك یىاٍا يیثب ٞب ٘یآُٔب ا٘ؼبْ ٖٔئَٛ ٍٚبٜیآُٔب 9-22-11-1-2

 .ثبٙي

 فُٕ یثَا ٍا ٞب آُٔٛ٘ٝ ىٞٙي ا٘ؼبْ وبٌٍبٜ ىٍ سبُٜ ثشٗ یثٍَٚ ٍا ٞب ٘یآُٔب يیثب وٝ یٔلّ ٍٚبٜیآُٔب ٗیٖٔئِٛ 9-22-11-1-3

 ثب َاٜٕٞ ٍا سبُٜ ثشٗ یىٔب ٚ ٙيیٕ٘ب ٝیسٟ وبٌٍبٜ ىٍ یآٍٚ فُٕ یثَا ییٞب آُٔٛ٘ٝ ِِْٚ ٍٝٛر ىٍ ، ٙي،یٕ٘ب آٔبىٜ إشب٘ياٍى یآٍٚ

 .ثبٙٙي یوبف زیٝالك یىاٍا يیثب یاّٝ ٍٚبٜیآُٔب ىٍ ٚبریآُٔب ا٘ؼبْ ٗیِٖٔئٛ ِیٚ٘ ،ٙيیٕ٘ب بىىاٙزی آٟ٘ب یٕبُ آٔبىٜ

 ىٍ ٚ ثشٗ وٙٙيٜ يیسِٛ ٕب٘ىبٍ،ید ،زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ یثَا يیثب َٗیدٌ یٞب ٘یآُٔب  ٝیوّ ٌِاٍٗ 9-22-11-1-4

 .ٌَىى إٍبَ بهشٕبٖٕ ثبٍُٓ ٚ وبٍفَٔب یثَا ِِْٚ ٍٝٛر

 

 یتزدار ًوًَِ تَاتز 9-22-11-2

 ٌَىى یٔ ٝیسٟ ،ٙٛى یٔ وشٝیٍ ٍُٚا٘ٝ وٝ ثشٗ ٔوّٛط ٘ٛؿ َٞ اُ  ٔمبٚٔز ٗییسق ٔٙؾٍٛ ثٝ وٝ ییٞب ٕ٘ٛ٘ٝ سقياى 9-22-11-2-1

 :ثبٙي َیُ( ح) سب( اِف) یثٙيٞب ٔغبثك يیثب

 ثبٍ هی یٍُٚ كيالُ -الف   

 ثشٗ ٔشَٔىقت 100 َٞ یثَا ٕ٘ٛ٘ٝ هی كيالُ  -ب   

 ٞب ىاَ بی ٞب ٛاٍیى ثشٗ ٕغق اُ ٔشََٔثـ 450 َٞ یثَا ٕ٘ٛ٘ٝ هی كيالُ -ج   

 ٘ٛؿ هی یثَا ٔمبٚٔز ٘یآُٔب دٙق اُ وٕشَ یثَىاٍ ٕ٘ٛ٘ٝ سٛاسَ وٝ ثبٙي ؿٙبٖ یِیٍ ثشٗ وُ كؼٓ یا دَّٜٚ ىٍ اٌَ  9-22-11-2-2

 وٝ یٍٝٛس ىٍ ٚ ٙٛى، ٌَفشٝ ،ٙيٜ ا٘شوبة یسٞبىف ثغٍٛ وٝ ٕب٘ٝید دٙغ الُكي اُ يیثب ٔمبٚٔز یٞب آُٔٛ٘ٝ ىٞي، ىٕز ثٝ ثشٗ ٔوّٛط

 .ٙٛى ثَىاٙشٝ الُْ سقياى ثٝ ٕب٘ٝید َٞ اُ ٍٚى، وبٍ ثٝ ثشٗ ٕب٘ٝید دٙق اُ وٕشَ

 الُْ ٔمبٚٔز ٘یثبٙي،آُٔب ٔىقت ٔشَ  دٙق ٚ یٕ اُ وٕشَثشٗ ٔوّٛط ٘ٛؿ هی یثَا یِیٍ ثشٗ وُ كؼٓ اٌَ  9-22-11-2-3

 .ٙٛى يییسب ٚ اٍائٝ ٕبهشٕبٖ ثبٍُٓ ثٝ ثشٗ ٔمبٚٔز اُ یوبف ٙٛاٞي وٝ آٖ ثَ َٔٚٚط ثٛى ٘وٛاٞي
 

 تتي هقاٍهت زشیپذ ضَاتط 9-22-11-3

 

 :ٙيیٕ٘ب ٗیسبٔ ٍا َیُ( ة) ٚ( اِف) اِِأبر يیثب َٗیدٌ ٘یآُٔب یثَا ٙيٜ ٝیسٟ  یٞب آُٔٛ٘ٝ 9-22-11-3-1

 .ثبٙي ...... َٔػـ ٔغبثك يی ثب ٞب آُٔٛ٘ٝ یثَا ثشٗ اُ یَیٌ ٕ٘ٛ٘ٝ -الف
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  .ثبٙي......  َٔػـ ٔغبثك آٟ٘ب ٘یآُٔب ٚ. ..... ٚ.....  یٞب َٔػـ ٔغبثك يیثب ٞب آُٔٛ٘ٝ یثَا ثشٗ یآٍٚ فُٕ -ب

 :ثبٙٙي ثَلَاٍ َیُ( ة) ٚ( اِف) ظیَٙا وٝ إز لجَٛ لبثُ یٍٞٙبٔ ثشٗ ٔوّٛط ٘ٛؿ هی  ٔمبٚٔز 9-22-11-3-2

   اُ شَٚیث بی ثَاثَ یٔشٛاِ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٝ َٞ ٔمبٚٔز ٗیبٍ٘یٔ -الف 
 .ثبٙي  

   اٌَ  -ب 
  اُ وٕشَ يی٘جب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اُ هی ؾیٞ ٔمبٚٔز ثبٙي، ٍٔبدبٕىبَ 35ثَاثَ بی سَ وٛؿه   

 ثبٙي ٍٔبدبٕىبَ      

 اٌَ ٚ

  
       اُ وٕشَ يی٘جب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اُ هی ؾیٞ ٚٔزٔمب ثبٙي، دبٕىبَ ٍٔب35 اُ ثٌٍِشَ  

 .ثبٙي  

 غی٘شب ٗیبٍ٘یٔ سب ٙٛى ٌَفشٝ ٘ید ىٍ یاليأبس يیثب ٘ٚٛى، ثَآٍٚىٜ 2-3-11-22-9 ثٙي ظیَٙا اُ هیَٞ ؿٙب٘ـٝ 9-22-11-3-3

 .بثيی ٘یافِا ثقي یٞب ٘یآُٔب ىٍ ٔمبٚٔز

 وٓ، ٔمبٚٔز ثب شٗث غی٘شب یثٍَٕ ثٝ َٔثٛط اِِأبر ٍَ٘ىى، ثَآٍٚىٜ  ة-2-3-11-22-9 ثٙي ظیَٙا ؿٙب٘ـٝ 9-22-11-3-4

 .ٚٛىٌٌاٙشٟ اػَا ثٝ يیثب ،4-11-22-9 ثٙي ٔٛضٛؿ

 

 کن هقاٍهت تا تتي حیًتا یتزرس  9-22-11-4

 ٍا ة-2-3-11-22-9 ثٙي ضبثغٝ إشب٘ياٍى عجك ٙيٜ یآٍٚ فُٕ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اُ هی َٞ ٔمبٚٔز ٘یآُٔب غی٘شب اٌَ 9-22-11-4-1

 ا٘ؼبْ يیثب یاليأبس ىٞي، ٘ٚبٖ ثشٗ آٍٚىٖ فُٕ ٚ كفبؽز ىٍ یٞی٘مب وبٌٍبٜ ىٍ ٔيٜآ فُٕ یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یآُٔب ؿٙب٘ـٝ بی ٘ىٙي ٙبؿال

 .ٌَىى كبُٝ ٙبٖیاعٕ ٕبُٜ ٔمبٚٔز ثٛىٖ یوبف ثٝ ٖ٘جز سب ٙٛى ىاىٜ

 ٘ٚبٖ  ٕبُٜ ٔمبٚٔز ىٍ ٍا یا ٔالكؾٝ لبثُ وبٞ٘ ٔلبٕجبر ٚ ٙٛى يییسب وٓ ٔمبٚٔز ثب ثشٗ اكشٕبَ ؿٙب٘ـٝ 9-22-11-4-2

 ٘یآُٔب َٞ یثَا یٔٛاٍى ٗیؿٙ ىٍ. ىاٖ٘ز ٔؼبُ سٛاٖ یٔ ٍا .... َٔػـ ضٛاثظ  ٔغبثك ٘ؾَ ٍٔٛى ٝی٘بك اُ یَیٌ ٔغِٜ ٘یآُٔب ىٞي،

    اُ سَ وٓ ٔمبٚٔز
 .ٙٛى ٌَفشٝ يیثب ٔغِٜ فيى ٕٝ َٗ،یدٌ یثَا ٙيٜ ٗییسق ٔمياٍ ثٝ ،  

 ٙيٜ ٔٙشمُ ٍٚبٜیآُٔب ثٝ ٙيٜ، یٍٟ٘ياٍ ثٖشٝ َٕ آة ٔوِٖ ىٍ َٔعٛة ظیَٙا ىٍ  يیثب ٙيٜ ٌَفشٝ یٞب ٔغِٜ 9-22-11-4-3

 ٍٚٗ وٝ آٖ ٍَٔ ٙٛ٘ي، ٘یآُٔب یَیٌ ٔغِٜ اُ دٔ ٍُٚ 7 سب ٕبفز 48 ٗیث يیثب ٞب ٔغِٜ. ٌَىى ٘یآُٔب ..... َٔػـ ضٛاثظ  ٚٔغبثك

 .ٙٛى ىاىٜ اػبُٜ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سٕٛظ یٍَیى

 :ثبٙي ٙيٜ ٗیسبٔ َیُ (ة) ٚ( اِف) ظیَٙا اٌَ ٙٛى یٔ یسّم لجَٛ لبثُ ٜٙي یَیٌ ٔغِٜ آٖ اُ وٝ یا ٝی٘بك ثشٗ 9-22-11-4-4

        كيالُ ٔغِٜ ٕٝ ٔمبٚٔز ٗیبٍ٘یٔ -الف
 .ثبٙي   

       اُ ٞب ٔغِٜ اُ هی ؾیٞ ٔمبٚٔز -ب
 .٘جبٙي سَ وٓ  

 .ثبٙي یٔ ٔؼبُ إزثَهٍٛىاٍ یآٙفشٍ اُ  ٞب آٖ ٔغِٜ ٘یآُٔب غی٘شب وٝ یٔٙبعم اُ یاضبف یٞب ٔغِٜ ٘یآُٔب 9-22-11-4-5

 ٔمبٚٔز ثٛىٖ یاف ٚ ٍَ٘ىى ثَآٍٚىٜ ٞب ٔغِٜ ٔمبٚٔز ٘یآُٔب غی٘شب إبٓ ثَ ٕبُٜ ٔمبٚٔز یبثیاٍُ ضٛاثظ ؿٙب٘ـٝ 9-22-11-4-6

 ىٕشٍٛ َٞ بی 23-9 فُٞ كٔغبث یبثیاٍُ ىٕشٍٛ ٖبُٜ٘ٚيٞ يییسب ثو٘ آٖ یثَا سٛا٘ي یٔ ٖٔئَٛ َٔػـ ثٕب٘ي، یثبل اثٟبْ ىٍ ٕبُٜ

  .يیٕ٘ب ٝبىٍ ٍا ٍَیى یٔمشض

 

 فَالد زشیپذ ٍ یاتیارس 9-22-12
 

  تزداریًوًَِ تَاتز 9-22-12-1

 كيالُ ٚ َٔٞفی آٍٔبسٍٛ وُ ویفیز ٔقَف آٟ٘ب ثٍَٚی ٙيٜ ا٘ؼبْ ٞبیآُٔبی٘ ٘شبیغ وٝ ثبٙي ایٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیي ٞبٕ٘ٛ٘ٝ سٛاسَ ٚ سقياى

 :ثبٙٙي ثٙي ایٗ( ح) سب( فاِ) ىٍ ٙيٜ ًوَ ٔیِاٖ ثٝ
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  ٕ٘ٛ٘ٝ َٕی یه آٖ وَٖ ٚ ٔیٍَّى ُٖٚ ویٌَّْٛ 50000 َٞ اُای ثٝ( اِف

  ٕ٘ٛ٘ٝ َٕی یه لغَ َٞ اُ( ة

  ٕ٘ٛ٘ٝ َٕی یه فٛالى ٘ٛؿ َٞ اُ( ح

 ٙٛى ا٘ؼبْ 2-12-22-9 ثٙي ىٍ ٌٔوٍٛ ٞبیآُٔبی٘ ثبیي ٕ٘ٛ٘ٝ یَٕ َٞ ثٍَٚی

 

  تتي در یهصزف ّایهیلگزد الشاهی ضَاتط 9-22-12-2

 

 هیلگزدّا ٌّذسی هطخصات 9-22-12-2-1

 .ثبٙي 3132 ٕٙبٍٜ ثٝ ایَاٖ ّّٔی إشب٘ياٍى ثب ٔغبثك ثبیي آػياٍ یٔیٍَّىٞب ٞبیآع ٚ ٔیٍَّىٞب ٞبیلغَ ٚ ٞبعَٛ ٍٚاىاٍی

 ىٍ ثيٖٚ آػياٍ ٔیٍَّى لغَ یقٙی ،(d1)آػياٍ ٔیٍَّىٞبی ُٔیٙٝ لغَ ٚآػياٍ، ٕبىٜ ٞبیٔیٍَّى ا٘ٛاؿ إٕی لغَ اِِأبر ٚ ضٛاثظ

 7-22-9 ػيَٚ ٔغبثك آٖ آع وبُٔ اكشٖبة ثب ٔیٍَّى لغَ یقٙی ،(d2) آػياٍ ٔیٍَّىٞبی هبٍػی لغَ ٘یِ ٚ آٖ آع ٌَفشٗ ٘ؾَ

 .ثبٙي َٔثٛعٝ یّٔ یإشب٘ياٍىٞب ثب ٔغبثك ثبیي ٔیٍَّىٞب یٞبٚیٌْی ٕبیَ. ثبٙئی
 

 ّاهیلگزد یهكاًیك هطخصات 9-22-12-2-2

-2-12-22-9 یب 1-2-2-12-22-9 ٕٙبٍٜ ثٙيٞبی َٙایظ اُ یىی وٝ ٙٛ٘ئی ٙٙبهشٝ لجَٛ لبثُ ٔىب٘یىی ٘ؾَ اُ ُٔب٘ی ٔیٍَّىٞب

 آیٙئی ًیُ ىٍ وٝ 5-2-2-12-22-9 ٚ 4-2-2-12-22-9 ٚ 3-2-2-12-22-9 ثٙيٞبی َٙایظ ٕٞٝ ِٕٞٔبٖ عٍٛ ثٝ ٚ 2-2

 :ٕبیٙي٘ ثَآٍٚىٜ

 

 :ثبٙي ثَلَاٍ( 1-10-9) ٍاثغٝ ثبیي ا٘شوبثی ٔیٍَّى آُٔٛ٘ٝ 5 سٕبٔی ىٍ 9-22-12-2-2-1

     (9-22-1)              5،...،1 ;i             ,( )y obs i ykf f
 

 

. ٙٛىٔی ا٘شوبة ىیٍَ آُٔٛ٘ٝ 5 ٘ٚٛى، ثَآٍٚىٜ 1-2-2-12-22-9 ثٙي َٙایظ اُ ثوٚی یب سٕبْ وٝ ٍٝٛسی ىٍ 9-22-12-2-2-2

 :وٙي ٝيق( 2-22-9) ٍاثغٝ ىٍ ثبیي 2-2-2-12-22-9 ٚ 1-2-2-12-22-9 ثٙيٞبی ىٍ ٌٔوٍٛ آُٔٛ٘ٝ 10 ٘شبیغ

     (9-22-2)                 , ,y obs m ykf f s 0/ 6
 

 

     (9-22-3)                           
, ,

, ,

( )y obs m ii
y obs m

f
f 


10

1

10 

 

     (9-22-4)             

 , , ,( )y obs m y obs ii
f f

s

 
 


210

1

9 
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 ّاضَاتط ٍ الشاهات قطزّای: اسوی، سهیٌِ ٍ خارخی اًَاع هیلگزد 7-22-9خذٍل 

قطز اسوی 

هیلگزدّای 

241 (
b

d

()mm) 

)تا آج  341S ٍ411Sهیلگزدّای 

 دٍکی(

)تا  341S ٍ411Sهیلگزدّای 

 ت(آج یكٌَاخ
 )تا آج دٍکی( 511Sهیلگزدّای 

قطز 

 اسوی

(
b

d

()mm) 

قطز 

 سهیٌِ

(d1

()mm) 

حذاکثز 

ارتفاع 

تزخستگی 

طَلی 

(mm) 

قطز 

 اسوی

(
b

d

()mm) 

 قطز

 سهیٌِ

(d1

()mm) 

 قطز

 خارخی

(d2

()mm) 

قطز 

 اسوی

(
b

d

()mm) 

قطز 

 سهیٌِ

(d1

()mm) 

قطز خارخی در 

تلٌذتزیي ًقطِ آج 

عزضی ٍ یا آج 

d2طَلی )
()mm) 

6 6 70/5 6/0 6 75/5 75/6 - - - 

8 8 60/7 8/0 8 50/7 00/9 - - - 

10 10 50/9 0/1 10 30/9 30/11 - - - 

12 12 40/11 2/1 12 00/11 50/13 - - - 

14 14 40/13 4/1 14 00/13 50/15 14 20/13 70/15 

16 16 30/15 6/1 16 00/15 00/18 16 20/15 20/18 

18 18 30/17 8/1 18 00/17 00/20 18 20/17 20/20 

20 20 20/19 0/2 20 00/19 00/22 20 20/19 20/22 

22 22 20/21 2/2 22 00/21 00/24 22 20/21 20/24 

25 25 03/24 5/2 25 00/24 00/27 25 20/24 20/27 

28 28 90/26 8/2 28 50/26 50/30 28 80/26 80/30 

32 32 78/30 2/3 32 50/30 50/34 - - - 

36 36 80/34 6/3 36 50/34 50/39 - - - 

40 40 50/38 0/4 40 50/38 50/43 - - - 
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 ُیَ ٍٚاثظ سٕبٔی ثبیي 2-2-2-12-22-9 ٚ 1-2-2-12-22-9 ٞبیثٙي ىٍ ٌٔوٍٛ ٞبیآُٔٛ٘ٝ اُ یه َٞ ىٍ 9-22-12-2-2-3

 :ثبٙي ثَلَاٍ

     (9-22-5)                        ,/ ( )su y obs if f1 18 

 

     (9-22-6)           ,( ) /su obs i ykf f1 25 

 

     (9-22-7)                         
 ,y obs yki

f f MPa 125
 

     (9-22-8)                    , ,/ ( )su obs y obs ii
f f1 25

 

 

 5 عَٛ ثٝ ىیٍَی ٚ ثَاثَ 10 عَٛ ثٝ یىی ٔقیبٍ، عَٛ ىٚ ٖ٘جی عَٛ اُىیبى دٌیَی،ٙىُ ضبثغٝ فٙٛاٖ ثٝ 9-22-12-2-2-4

 .ثبٙي 8-22-9 ػيَٚ ىٍ ٔٙيٍع ٔمبىیَ ثب ثَاثَ كيالُ ثبیي( 10 ٚ 5یقٙی) ٔیٍَّى لغَ ثَاثَ
 

 حذاقل هداس اسدیاد طَل ًسثی هیلگزدّای فَالدی در آسهایص کطص 8-22-9خذٍل 

 ٍىٜ فٛالى                

 اُىیبى عَٛ ٖ٘جی

240S 340S 400S 500S 

 10  18/0 15/0 12/0 08/0كيالُ ٔمياٍ ٔؼبُ 

كيالُ ٔمياٍ ٔؼبُ  5 25/0 18/0 16/0 10/0 

 

 آُٖٔٛ سلز 9-22-9 ػيَٚ ىٍ ٔٙيٍع ٞبیا٘ياُٜ ٚ ٔٚوٞبر ثب ثبیي ٔیٍَّىٞب دٌیَی،ٙىُ ضبثغٝ فٙٛاٖ ثٝ 9-22-12-2-2-5

 .ٌیَ٘ي لَاٍ هٕ٘

 

ساٍیِ خوص ٍ ًسثت قطز خوص تِ قطز اسوی هیلگزدّا در آسهایص خوص  9-22-9خذٍل 

 هیلگزدّای فَالدی

 ردُ

ًسثت قطز فك  ساٍیِ خوص )درخِ(

خوص تِ قطز اسوی 

 هیلگزد
 خوص هدذد خوص سزد

240S 180 90 2 

340S 180 90 3 

400S 180 90 5 

500S 90 90 5 
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 .ٌیَىٔی ٍٝٛر ٔؼيى هٕ٘ ٚ َٕى هٕ٘ ٍٝٛر ىٚ ثٝ هٕ٘ آُٖٔٛ

 فّٕیبر ٌٛ٘ٝٞیؾ ٚ آٔيٜ ىٕز ثٝ سِٛیي هظ اُ ٖٔشمیٕبً وٝ ٔشَٔیّی 250 كيالُ عَٛ ثب ٞبییٕ٘ٛ٘ٝ ٍٚی ثَ َٕى هٕ٘ آُٖٔٛ    

  ا٘ؼبْ إز ٘ٚيٜ افٕبَ آٖ ٍٚی ثَ( سَاٙىبٍی ػّٕٝ اُ) ٔىب٘یىی

 .ٌیَىٔی ٍٝٛر ایَاٖ ّّٔی إشب٘ياٍى ٔغبثك َٕى ٕ٘ه آُٖٔٛ ٍٚٗ. ٙٛىٔی

 ٚ هٓ ٔلیظ ىٔبی ىٍ ىٍػٝ 90 ٔیِاٖ ثٝ إز، َٕى هٕ٘ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ٔٚبثٝ وٝ آُٖٔٛ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼيى، هٕ٘ آُٖٔٛ ىٍ    

 ٔلیظ ىٔبی ثٝ ٚ ٙيٜ َٕى ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘ىٝ اُ دٔ. ٙٛىٔی ٌَْ ٛٓیّٕٖ ىٍػٝ 100 ىٔبی سب ٕبفز ٘یٓ كيالُ ٔير ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕذٔ

 .ٌَىا٘ٙيثَٔی ىٍػٝ 20 ٔیِاٖ ثٝ یىٙٛاهز، ٚ دیٕٛشٝ ٘یَٚی ثب ٍا آٖ ٍٕیي

 ٕبیَ یب ٙىٖشٍی سَن، ٌٛ٘ٝ ٞیؾ هٕ٘، اُ دٔ وٝ ٌَىىٔی سّمی لجَٛ لبثُ هٕ٘ ٞبیآُٖٔٛ اُ یه َٞ ٘ؾَ اُ ُٔب٘ی ٔیٍَّى    

 .٘ٚٛى ٔٚبٞيٜ ٚ ٍَ٘ىى ایؼبى ىٍآٖ( َٔثٛعٝ ّّٔی إشب٘ياٍىٞبی ٔغبثك) فیٛة

 

  هطخصات سایز  9-22-12-3

 ػٛٗ آُٔبی٘ سلز ٔیٍَّىٞب ایٗ ثبیي ٙٛى، إشفبىٜ ػٛٙی ّٚٝٝ اُ ٔیٍَّىٞب ىٍ إز لَاٍ وٝ ٍٝٛسی ىٍ 9-22-12-3-1

 .ٌیَ٘ي لَاٍ هٕ٘ ٚ وٚ٘ آُٔبی٘ سلز ثبیي ٙيٜ ػٛٗ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ آُٔبی٘ ایٗ ىٍ. ٌیَ٘ي لَاٍ دٌیَی

 ىٍ یب ػٛٗ ٔلُ ىٍ ٙيٜ، ٌٖیوشٝ ٔمغـ وٝ ٌَىىٔی سّمی لجَٛ لبثُ دٌیَیػٛٗ َ٘ؾ اُ ٔیٍَّى ُٔب٘ی وٚ٘، آُٔبی٘ ىٍ    

 ىٍ سَوی وَىٖ، هٓ اُ دٔ وٝ ٌَىىٔی سّمی لجَٛ لبثُ دٌیَی ػٛٗ ٘ؾَ اُ ٔیٍَّى ُٔب٘ی هٕ٘، ىٍآُٔبی٘. ٘جبٙي آٖ ٔؼبٍٚر

 .٘یبیي ٚػٛى ثٝ ػٛٗ هٛى ٚ ٙيٜ ػٛٗ ٔٙغمٝ

 فٕیك ٚ ٔٛضقی عٍٛ ثٝ وٝ ٔیٍَّىٞبیی ٚیْٜ ثٝ ثبٙٙي، ُىٜ ًُ٘ ٙيٖ دٕٛشٝ بكيس وٝ ٔیٍَّىٞبیی ٍٔٛى ىٍ 9-22-12-3-2

 :ٙٛى ا٘ؼبْ آٟ٘ب ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ٍٚی ثَ( ة) ٚ( اِف) ٞبیآُٔبی٘ دبٙی، ٔبٕٝ اُ دٔ ثبیي ثبٙٙي ٙيٜ هٍٛىٌی ىؿبٍ

 2-12-22-9 ثٙي ىٍ ٌٔوٍٛ ٔٛاٍى ٔؼيى وٙشََ ٚ آُٔبی٘( اِف

  ایَاٖ ّّٔی 3132 إشب٘ياٍى ىٍ ٌٔوٍٛ ٞبیٍٚاىاٍی ثب آٖ ٔغبثمز ٚ ٍَّىٞبٔی إٕی لغَ ٔؼيى ٌیَیا٘ياُٜ( ة

 .ٙٛ٘ئی سّمی لجَٛ لبثُ غیَ ٖ٘بُ٘ي، ثَآٍٚىٜ ٍا( ة) ٚ( اِف) ضٛاثظ ٙيٜ دٕٛشٝ ٔیٍَّىٞبی وٝ ٍٝٛسی ىٍ

 سلز ٔؼيىاً وٝ بٙٙيثٔی لجَٛ ٚ َٔٞف لبثُ ٍٞٙبٔی فمظ ا٘ي،ٙيٜ ٙيیي افٛػبع ٚ هٓ ىؿبٍ وٝ ٔیٍَّىٞبیی 9-22-12-3-3

 .ٕبُ٘ي ثَآٍٚىٜ ٍا ِٔثٍٛ ضٛاثظ ٚ لَاٌٍَفشٝ هٕ٘ آُٔبی٘

 

 یتاسرس 9-22-13

 

 اتیکل 9-22-13-1

 اُ َٔكّٝ َٞ ىٍ یثبٍُٕ .َىیٌ لَاٍ یثبٍُٕ ٍٔٛى لٖٕز ٗیا ضٛاثظ ٔغبثك يیثب یثشٙ یٞب ٕبُٜ ٕبهز بریفّٕ 9-22-13-1-1

 .ٙٛى ا٘ؼبْ ظیَٙا ٚاػي ثبٍُٓ بی زیٝالك یىاٍا فعَا ٟٔٙيٓ ٘ؾبٍر سلز يیثبوبٍ

 ٔياٍن ٔغبثك ٍا، بریفّٕ يیثب ظیَٙا ٚاػي ثبٍُٓ بی ٚ اٚ ٘ؾبٍر سلز یفَى بی زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ 9-22-13-1-2

 .يیٕ٘ب يییسب ٕبهز،

 زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ٘ؾَ سلز ظ،یَٙا ٚاػي ثبٍُٕبٖ ْٜ،یٚ یهٕٚ یٞب لبة ٕبهز ٔياْٚ یثبٍُٕ ىٍ  9-22-13-1-3

 ٍا اػِا ٗیا یثبٍُٕ یَٕدَٕش یسٛا٘بئ وٝ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ٘ؾَ سلز بی ،ىاٍى ثَفٟيٜ ٍا ٕبُٜ یعَاك زیٖٔئِٛ وٝ

 . ٙيیٕ٘ب یثبٍُٕ ٍا یِیٍ ثشٗ ٚ یٌٌاٍ يآٍٔبسٍٛیثب ،ىاٍى
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                                 ٘ؾبٍر ٚ یثبٍُٕ ٕبهز، ٔياٍن -9-22

 

 

 

 

 

  یتاسرس یّا گشارش 9-22-13-2

 زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ ٘ؾَ َیُ ،ٕبهز اُ َٔكّٝ َٞ ىٍ ٍا ٙيٜ یثبٍُٕ ٔٛاٍى يی ثب ،یثبٍُٕ یٞب ٌِاٍٗ 1- 9-22-13-2

 .ٌَىى ٝیسٟ ،ظیَٙا ٚاػي ثبٍُٓ بی ٚ زیٝالك یىاٍا عَاف ٟٔٙيٓ سلز یفَى بی

 :يیٕ٘ب ٖٔشٙي ٍا( ر) سب( اِف) ٔٛاٍى يی ثب ،یثبٍُٕ یٞب ٌِاٍٗ 9-22-13-2-2

  وبٍ یوّ َٚفزید  -الف

 .إز ٙيٜ ٚاٍىٍَیى افضبء بی ٛاٍٞبیى ٞب، وف ثَ وٝ ٕبهز ٗیك ٔالكؾٝ لبثُثبٍ ٘ٛؿَٞ   -ب

  ٘یآُٔب غی٘شب ٚ ٕبُٜ ىٍ یِیٍ ثشٗ یجیسمَ زیٔٛلق ،ثشٗ ىٍ ٙيٜ إشفبىٜ ٔٛاى یٞب ٖ٘جز َٚیٔمبى ٔوّٛط، نیسبٍ ٚ ُٔبٖ  -ج

 .ٕزا ٍفشٝ وبٍ ثٝ وٝ ثشٗ ٔوّٛط ا٘ٛاؿ یثَا ٙيٜ ٕوز ٚ سبُٜ     ثشٗ هٛاٛ

 وٓ ظیٔل یىٔب وٝ یٔٛالق ىٍ آٖ آٍٚىٖ فُٕ ٚ ػبىاىٖ ٍٞٙبْ ىٍ ثشٗ یثَا ٙيٜ ٌَفشٝ ٘ؾَ ىٍ ٔلبفؾز ٚ ثشٗ  یىٔب  -ت

 . ثبٙي یٔ ٛٓیٕبٕ ىٍػٝ 35 اُ سَ ٘یث بی ٚ  ىٍػٝ 4 اُ سَ

 ٖشٓیٕ ىٍ آٟ٘ب یَٞىٚ بی یٔلٍٛ یَٚی٘ هٕ٘، ثب ٔمبثّٝ یثَا........   ٘ٛؿ ىاٍ  آع یآٍٔبسٍٛٞب اُ وٝ یٔٛاٍى ىٍ 9-22-13-2-3

 ٚ ثٙي ٞٓ یَٞبیس ٔب٘ٙي ْٜیٚ یا ٕبُٜ یٛاٍٞبیى اػِاء ٚ ْٜیٚ یا ٕبُٜ یٞب ٛاٍیى ْٜ،یٚ یهٕٚ یٞب لبة َی٘ؾ ْٜیٚ یا َُِٜ یٞب

 .يیٕ٘ب يییسب ........... ثٙي ضٛاثظ ثب ٍا ٞب آٖ ٔٚوٞبر  ا٘غجبق يیثب ٍَّىیٔ ٘یآُٔب یٞب ٙٛى،ٌِاٍٗ یٔ إشفبىٜ  ٞب ٛاٍیى ِجٝ افضبء

 

  یتاسرس هَرد اتیعول 9-22-13-3

 ٔٛاٍى َٙف ثٝ ،یُٔب٘ ٙيٜ ٗییسق فٛاُٝ ىٍ بی ٔياْٚ ٍٝٛر ثٝ ،َ٘يیٌ لَاٍ يییسب ٚ یثبٍُٕ ٍٔٛى يیثب وٝ یبسیفّٕ 9-22-13-3-1

  .ثبٙٙي یٔ 3-3-13-22-9 ٚ 2-3-13-22-9 یٞبثٙي

 :َ٘يیُ( ح) سب( ِفا) یٞب ثٙي َٙف ثٝ ٔياْٚ یثبٍُٕ بُٔٙيی٘ بریفّٕ 9-22-13-3-2

  ثشٗ ىاىٖ ػب ٚ یِیٍ ثشٗ  -الف

 ٚ....... ثٙي ٔغبثك ىائٓ وٚ٘ ثب ٔمبثّٝ یثَا ثبال ٕٕز ثٝ ُیٔشٕب بی یافم ػٟز ىٍ ؿٖت ثب َٕٞاٜ  یٞب یٟٔبٍ  وبٙشٗ  -ب

  .ىاٍى ضٍَٚر  ...... َٔػـ ضٛاثظ عجك یٟٔبٍ یبثیاٍُ وٝ یٔٛاٍى ىٍ ِی٘

 َیدٌ ٙىُ یهٕٚ یٞب لبة  ىٍ یٌٌاٍ آٍٔبسٍٛ  -ج

 :َ٘يیُ( ص) سب( اِف) یٞب ثٙي َٙف ثٝ یُٔب٘ ٙيٜ ٗییسق فٛاُٝ ىٍ یثبٍُٕ بُٔٙيی٘ بریفّٕ 9-22-13-3-3

  ثشٗ ىٍ ٔيفٖٛ لغقبر ٘ٞت ،یٌٌاٍآٍٔبسٍٛ  -الف

 افضبء اُ هی َٞ یثَا آٖ ٔير ٚ ثشٗ آٍٚىٖ فُٕ ٍٚٗ  - ب

 آٟ٘ب یثقي زٔٛل یٞب ٝیدب ٚ ٞب ّتل ثَىاٙشٗ ٚ وَىٖ دب ثَ  -ج

  ٙٛى یٔ إشفبىٜ لغقبر ٗیا اُ وٝ یٔٛاٍى ىٍ ٍَ،یىيی ثٝ آٟ٘ب اسٞبَ ٚ ٕبهشٝ ٘ید لغقبر ٘ٞت یسٛاِ  -ت

 ٕوز ثشٗ ىٍ..... ثٙي ٔغبثك ؿبن َیُ یٞب یٟٔبٍ ٚ ٙٛ٘يٜ ثبُ یٞب یٟٔبٍ ٘ٞت ىٍػب، ثشٗ ىٍٖٚ یٞب یٟٔبٍ ٘ٞت   -ث

   ٙيٜ

 یٟٔبٍ یبثیاٍُ َٙط بی ٚ ٘ٚيٜ هٛإشٝ یثبٍُٕ ....... ثٙي ٔغبثك  ٞب آٖ یاثَ وٝ ؿٖت ثب َٕٞاٜ  یٞب یٟٔبٍ  ٘ٞت  -ج

  .إز ٘ٚيٜ يیل  .....   ٔغبثك
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  ارزيابي مقاومت سازه هاي موجود  9-23                                                
  

  گستره 9-23-1

به ضوابط اين فصل در مورد ارزيابي مقاومت سازه هاي موجود، با استفاده از روش تحليلي يا آزمايش بارگذاري  1- 9-23-1
  .روندكار مي

  

 كليات  9-23-2

ك سازه ترديد وجود يچنانچه در مورد برآورده شدن ضوابط ايمني اين آيين نامه، در يك قسمت يا تمامي   9-23-2-1
مقرر مي كند  داراي صالحيتطراح مهندس ، ارزيابي مقاومت بايد به ترتيبي كه بايد تحت بارگذاري باقي بماندداشته و سازه 

  .انجام پذيرد
 براي كه اعضا ايماده خصوصيات تعيين و ابعاد گيري اندازه و شده شناخته خوبي به مقاومت كمبود تاثير اگر  9-23-2-2

 ارتباط اين در. بود خواهد مجاز اطالعاتي چنين اساس بر مقاومت تحليلي ارزيابي باشد، پذير امكان هستند، نياز مورد تحليل
  .شود تعيين 3-23-9 بند اساس بر بايد نياز مورد هايداده

 كه اعضا ايماده خصوصيات تعيين و ابعاد گيري اندازه يا و نشود شناخته خوبي به مقاومت كمبود تاثير اگر  9-23-2-3
  .بود خواهد نياز مورد 4-23-9 بند اساس بر بارگذاري آزمايش يك نباشد، پذير امكان هستند، نياز مورد تحليل براي

آتي آن را بدهد و اگر پاسخ مشاهده زوال قسمت يا تمام يك سازه، احتمال  يكمقاومت در مورد  رديداگر ت  9-23-2-4
برآورده سازد، سازه و يا آن قسمت از سازه مي  5-4-23-9شده در طي آزمايش بارگذاري، معيارهاي پذيرش را مطابق بند 

چنانچه مهندس . مورد بهره برداري قرار گيرد با مجوز مهندس طراح داري صالحيت يك دوره زماني مشخص شدهتواند براي 
 .ضروري بداند، سازه بايد بصورت ادواري مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد داراي صالحيتطراح 

  

 ارزيابي مقاومت به روش تحليلي 9-23-3

  سازه موجود وضعيتتعيين   9-23-3-1
  .شوندو يا تاييد ابعاد اعضاي سازه اي بايد در محل مقاطع بحراني تعيين   9-23-3-1-1
 خاصي نقاط در محل در ميلگردها موقعيت اگر. شود تعيين گيري اندازه با بايد ميلگردها ياندازه و موقعيت  9-23-3-1-2

 موجود هاينقشه بر مبتني جا همه در آرماتورها موقعيت نمودن منظور شود، تاييد هانقشه روي اطالعات و شده سنجي صحت
  .بود خواهد مجاز
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و يا اي از زمان ساخت اصلي، استوانههاي آزمايشتحليل نتايج  بر اساس معادل  يك ،نيازدر صورت   9-23-3-1-3
 .شودتخمين زده ميكه از قسمتي از سازه كه مقاومت آن مورد ترديد است گرفته شده،  ييآزمايش هاي مغزه ها

  
 نمونه آزمون و تهيه« ايران 12306ملي شماره  استانداردروش مغزه گيري و آزمايش مغزه ها بايد مطابق   9-23-3-1-4

  .باشد  »بتني شده اره تيرهاي و شده گيري مغزه هاي
  
 هاي جديديشو يا آزما حين اجرا،در قطعي مستند  يششك هايآزمايشاساس بر  بايدآرماتورها خصوصيات   9-23-3-1-5
  .گرددتعيين  هستند،سازه  داخل ميلگرد يهايي كه نمايندهنمونهو يا  ،از داخل سازه تهيه شدههايي كه نمونه از
  
  ب كاهش مقاومت يضرا  9-23-3-2
-3-23- 9بند مطابق مصالح مصرفيخصوصيات ميلگردها و اندازه در صورتيكه ابعاد قطعات، موقعيت و   9-23-3-2-1
ذكر شده اند افزايش داد ولي اين در اين آيين نامه كه  را  ∅كاهش مقاومت،  بيتعيين شده باشند، مي توان مقادير ضرا1

  :دنبيشتر باش 1-23-9ضرائب نبايد از محدوده مقادير مندرج در جدول شماره 
  

  حداكثر مجاز ضرائب كاهش مقاومت 1-23-9جدول شماره 
  مقاومت  طبقه بندي  ميلگرد عرضي  øحداكثر مجاز 

  خمش، نيروي محوري يا هر دو   كنترل- كشش  حاالتهمه   0/1
    كنترل-فشار  )1(ها دورپيچ  9/0
      مواردساير   8/0
  برش، پيچش يا هر دو      8/0
  يياتكا      8/0

   . نمايند برآورده را 3-6- 21-9 و 8- 4- 9 ، 6- 6-12- 9بندهاي ضوابط بايد ها پيچ دور) 1(
   

  يش بارگذارياارزيابي مقاومت به روش آزم  9-23-4
  
  كليات  1- 9-23-4
د كه امنيت جاني افراد و ايمني سازه در ضمن آزمايش تأمين نبارگذاري بايد به نحوي انجام شو هايآزمايش  1-1- 9-23-4

  .شوند
  .بگذارنداثر  نتايج آنبارگذاري دخالت كنند يا بر  هايانجام صحيح آزمايشدر نبايد مالحظات ايمني   1-2- 9-23-4
در صورت  ،سن داشته باشدروز  56 حداقلبايد گيرد، ميمورد آزمايش بارگذاري قرار  قسمتي از سازه كه  1-3- 9-23-4

مجاز آزمايش زودتر از اين زمان  انجام ،مرتبط هايو تمامي گروه ، مهندس طراح داراي صالحيتكارفرما، پيمانكار موافقت
 .خواهد بود
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   تنهائي، به توانند مي كرد، خواهند عمل مركب صورت به جا در بتن با كه ساخته پيش اعضاي 1-4- 9-23-4
  :گيرند قرار زير ب و الف بندهاي مطابق خمش آزمايش بارگذاري تحت
   مجزا، طور به ساخته، پيش عضو دهند نشان محاسبات كه شوند اعمال وقتي فقط بايد آزمايش بارهاي -الف
  .شود نمي گسيخته كمانش يا فشار اثر در
   نيروي كه باشد چنان بايد شود، مي وارد تنهائي به ساخته، پيش عضو به وقتي آزمايش بار مقدار -ب

   بارگذاري ازاي به مركب، عملكرد حالت در كه باشد نيروئي همان معادل آن، كششي آرماتورهاي به وارد
  .شود مي وارد آرماتورها آن به ،2-4-23-9 بند مطابق

  
  نحوه اعمال بارهاي آزمايشي و ضرائب تشديد بارها  2- 9-23-4
ها، آثار بارها و تنش ها در نواحي بحراني بايد چنان انتخاب شود كه تغيير مكان آزمايش بار هايچيدمان  2-1- 9-23-4

  .حداكثر باشند ،مورد بررسياعضاي 
ترين مقادير بايد حداقل برابر با بزرگ ،اي كه از پيش در محل قرار داردمل بار مردها، شTt، كل بار آزمايش  2-2- 9-23-4

  :باشد زير الف، ب و ج
  Tt=1.15D+1.5L+0.4(Lr يا S يا R (       الف 1- 9-23 
  Tt=1.15D+0.9L+1.5(Lr يا S يا R (                                                                      ب 1- 9-23 
                  Tt=1.3D                                                                                                               ج 1- 9-23 

                      
-9 خشببر اساس ، كاهش سربارعمومي ضوابط رعايت با توان را مي 2-2-4-23-9در بند ، Lزنده مقدار بار   2-3- 9-23-4
    .كاهش داد 7-3-2
كيلونيوتن بر مترمربع باشد، به  5 بار زنده كمتر ازدر صورتيكه ) ب1-23-9(رابطه در  Lضريب بار زنده   2-4- 9-23-4

  . در نظر گرفته شود 45/0تواند برابر  مي ،عمومي ها و فضاهاي اجتماع پاركينگاستثناء 
  
  اعمال بارهاي آزمايش  3- 9-23-4
بدون وارد كردن ضربه به بايد حداقل در چهار مرحله، با افزايش تقريباً يكسان در هر مرحله،  آزمايش باركل   3-1- 9-23-4

  . اعمال شودسازه 
بايد به نحوي وارد شود كه از توزيع يكنواخت بار انتقال يافته به سازه يا قسمتي از  بار يكنواخت آزمايش  3-2- 9-23-4

  .بارگذاري جلوگيري شودشدن قطعات مجزاي قوسي بايد از . سازه كه مورد آزمايش است، اطمينان حاصل شود
مگر اينكه عالئمي  ؛ساعت روي سازه باقي بماند 24بايد به مدت حداقل  ، ،بار نهايي مرحلهپس از اعمال   3-3- 9-23-4
  .در سازه مشاهده شود 5-4-23-9، مطابق بند آسيباز 
ترين وتاهدر كبايد  ، كل بار آزمايشپس از اينكه كليه اندازه گيري هاي مربوط به پاسخ سازه انجام گرفت  3-4- 9-23-4

  .برداشته شود زمان ممكن
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  اندازه گيري پاسخ سازه  4- 9-23-4
هايي كه انتظار بروز و عرض ترك بايد در ناحيهكرنش، لغزش اندازه گيري پاسخ سازه مانند تغيير شكل،   4-1- 9-23-4

  .هاي بيشتري انجام دادگيرياندازهدر صورت نياز مي توان . رود، انجام پذيردحداكثر آنها مي
ثبت  بايد حداكثر يك ساعت قبل از اعمال اولين مرحله بار پاسخ مورد نظر هايگيرياندازهي مقدار اوليه  4-2- 9-23-4

  .شود
ساعت به سازه وارد شد، بايد  24اينكه كل بار براي مدت پس از وارد شدن هر مرحله از بار و پس از   4-3- 9-23-4

  .هاي پاسخ سازه انجام پذيردگيرياي از اندازهمجموعه
  .ساعت پس از برداشتن كل بار انجام گيرد 24هاي پاسخ نهايي سازه بايد گيرياي از اندازهمجموعه  4-4- 9-23-4
  
  معيارهاي پذيرش  5- 9-23-4
و يا عالئم ديگري از آن يا خرد شدن جدا شدن بتن  در آن قسمت از سازه مورد آزمايش، نبايد آثاري از   5-1- 9-23-4

  .دگسيختگي مشاهده شو
  .را دارا باشدي اعضاي مورد آزمايش نبايد ترك هاي نشان دهنده قريب الوقوع بودن گسيختگي برش  5-2- 9-23-4
نسبت به محور  مورباي هاي سازهتركاي كه فاقد ميلگرد عرضي هستند، هايي از اعضاي سازهناحيهدر   5-3- 9-23-4

  .بايد مورد بررسي قرار گيردتر از عمق آن، عضو با تصوير افقي بزرگطولي 
  .ترك اندازه گيري شود وسط طولبايد در  ارتفاع عضودر اعضاي با ارتفاع متغير، 

هاي افقي در طول مسير يا تركو كوتاه مورب هاي ترك، ميلگرد در نواحي مهاري و وصله هاي پوششي  5-4- 9-23-4
  .مورد ارزيابي قرار گيرندميلگردها بايد 

 :دنرا برآورده نماي زير مكانهاي اندازه گيري شده بايد يكي از شرايطتغيير   5-5- 9-23-4

∆                    )الف( 9-23-2
  ∆ ∆ 	

                  ) ب( 9-23-2
  :در اين روابط 

براي . شوداندازه گيري مي ساعت پس از برداشتن بار آزمايش 24كه است برحسب ميلي متر تغيير مكان پس ماند  ∆
  . آزمايش بارگذاري اول، تغيير مكان پس ماند نسبت به وضعيت سازه، قبل از انجام آزمايش اندازه گيري مي شود

ساعت پس از اعمال كل بار آزمايشي اندازه  24، كه برحسب ميلي متر است حداكثر تغيير مكان، در آزمايش بارگذاري اول ∆
  . مي باشد گيري مي شود

 

آزمايش  .برآورده نشود، مي توان آزمايش بارگذاري را تكرار كرد 5-5-4-23-9در صورتيكه شرايط بند  5-6- 9-23-4
  .ساعت پس از برداشتن بار آزمايش اول انجام گيرد 72زودتر از مجدد نبايد 
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شرطي قابل پذيرش است كه رابطه زير برقرار ه د، بنگيرمياز سازه كه مورد آزمايش مجدد قرار هايي بخش  5-7- 9-23-4

  .شودگيري ميسازه، قبل از انجام آزمايش دوم اندازهبراي آزمايش بارگذاري دوم، تغيير مكان پس ماند نسبت به وضعيت . باشد
  
	      )9-23-3(                                                                                ∆ ∆ /5 

    
اين . .شودگيري مياندازه بار آزمايشساعت پس از اعمال كل  24، كه است حداكثر تغيير مكان، در آزمايش بارگذاري دوم ∆

  . شودگيري ميتغيير مكان نسبت به وضعيت سازه، در شروع آزمايش بارگذاري دوم اندازه

  
  تر ضابطه براي سطح بار پايين 9-23-5
را برآورده نكند، در صورت تأييد   5-4-23-9يا  3-23-9اگر سازه مورد بررسي شرايط يا معيارهاي بندهاي   9-23-5-1

مجاز تر پايينبار  در سطح سازهاستفاده از ، بر اساس نتايج آزمايش بارگذاري يا نتايج تحليل، طراح داراي صالحيتمهندس 
  .است

  

۲۶۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 زيام تته ي آضماتًض  1ج-9

 

 
 

 يآضماتًضزيام تته  1ج-9

 گستطٌ 1-1ج-9

اثط گصاض قبهل هحیظ ّبی زاضای یَى  یهحیغقطایظ دطزاذشِ هی قَز. آضهبسَضثشي ٍ زٍامزض ایي دیَؾز ثِ العاهبر زض ًؾطگیطی 

ؾجت ذطاثی ثشي هی  ِهحیظ ّبی زاضای یَى ّبی ؾَلفبر و،ّبی ولطیس ٍ گبظ وطثٌیه وِ ؾجت ذَضزگی آضهبسَض ّب هی قَز

آة قسى ٍ سرطیت ثشي ٍفَاهل ؾبیف ٍ فطؾبیف -چطذِ ّبی ید ظزى،ٍ ذطاثی زض ثشيؾٌگساًِ ّبٍاوٌف للیبیی دسیسُ ،قًَس

 ثبقٌس. زٌّسُ ثشي هی

 

 زيامتعطیف  1-1-1ج-9

،  قیویبیی ، حوالر  خَی  ثب فَاهل همبثلِ   ثطای ثشي   فولىطزثِ ٍ هَاز ؾیوبًی اظ ؾیوبى ّیسضٍلیىی  قسُ  ؾبذشِ   ثشي یب دبیبییزٍام 

  ، حسّالل هَضز ًؾط، قىل هحیغی  زض قطایظ  ثب زٍام  قَز. ثشي هی  اعالق ٍ ذطاثی   فطآیٌس هٌدط ثِ  ظٍال  ٍ ّطگًَِ  ، فطؾبیف ؾبیف

 وٌس. هی ضا حفؼ  ثشٌی  ّبی  هَضز ًؾط اظ ؾبظُ ثطزاضی   ثْطُ ٍ لبثلیز  لبثل لجَل اٍلیِ   ویفیز

 تىسی ضطایظ محیغی  زستٍ 2-1-1-1ج-9

 زؾشِ ثٌسی قطایظ هحیغی اظ زیسگبُ زٍام ثشي اضائِ قسُ اؾز.  1-1ح-9زض خسٍل 

 

 زؾشِ ثٌسی قطایظ هحیغی اظ زیسگبُ زٍام ثشي  1-1ج-9 خسٍل

 

 تىسی ضزٌ ضزیف
ضزٌ 

 مطرصٍ
 تًصیف ضطایظ

َایی اظ ضطایظ محیغی مطاتٍ تا  ومًوٍ

 تىسی ضزٌ

1 
ذغط ذَضزگی یب حوالر قیویبیی ٍخَز 

 ًساضز
X0 

ثشي غیط هؿلح یب ؾبیط فلعار هسفَى زض ثشي: 

سوبم قطایظ هحیغی ثِ غیط اظ قطایغی وِ زض 

آة قسى، ؾبیف یب  -ّبی ید  ظزى دسیسُآى 

 حوالر قیویبیی ایدبز قَز.

-- 

 ّب ثب ضعَثز ثؿیبض ون ثشي زض زاذل ؾبذشوبى - ثطای ثشي هؿلح: ذیلی ذكه

2 

ّبی ولطایس ثِ غیط اظ  ذَضزگی ًبقی اظ یَى

 آة زضیبی قَض

)ثشي زاضای هیلگطز  یب ؾبیط فلعار هسفَى وِ 

ّبی ولطایس  یَىزض سوبؼ ثب آة حبٍی 

ظزا ثَزُ  ٍلی  ّبی ید ثبقٌس وِ قبهل ًوه هی

 هٌجقی غیط اظ آة زضیبی قَض زاضًس(

XCD1 ضعَثز هشَؾظ 
ّبی ولطایس  ؾغَح ثشٌی زض هقطو یَى -

 هَخَز زض َّا

XCD2 اؾشرط قٌب - هطعَة، ثِ ًسضر ذكه 

XCD3 ِّبی سط ٍ ذكه قسى چطذ 

دبقف  ّبیی اظ ؾبذشوبى وِ زض هقطو ثرف -

 ولطایسی لطاض زاضز،

 ّب، ؾبذشوبى  ّبی هحَعِ ضٍؾبظی -

 ّب دبضویٌگ  زال -

XCD4 
ثشي هؿلح زض سوبؼ هؿشمین ثب ذبن آلَزُ ثِ 

 ولطایسّبی یَى 

ّبیی اظ ؾبذشوبى وِ زض سوبؼ ثب  لؿوز -

ذبن هْبخن اؾز ٍ زض ظیط ؾغح آة ظیطظهیٌی 

ٍالـ قسُ اؾز )آة ثطاحشی هی سَاًس اظ ؾغح 

 زاذل ًفَش دیسا وٌس( ثِ
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3 

ّبی ولطایس آة زضیبی  ذَضزگی ًبقی اظ یَى

قَض )ثشي زاضای هیلگطز یب ؾبیط فلعار هسفَى 

ّبی ولطایس ًبقی اظ آة  وِ زض سوبؼ ثب یَى

 ّبی هَخَز زض َّا( زضیب یب ًوه

XCS1 
ّبی هَخَز زض َّا  ثشي هؿلح زض هقطو ًوه

 ٍلی زض سوبؼ هؿشمین ثب آة زضیب ًیؿز

ّبی ًعزیه ثِ ؾبحل یب  ؾبذشوبى -

 ّبی ؾبحلی ؾبذشوبى

XCS2 ثغَض زائن  غطلبة 
ّبی زضیبیی وِ زض آة  ّبیی اظ ؾبذشوبى ثرف -

 زضیب لطاض زاضًس.

XCS3 ًَاحی زض هقطو دبقف ٍ خعض ٍ هس 
ّبی زضیبیی زض  ّبیی اظ ؾبذشوبى ثرف -

 هقطو دبقف ٍ خعض ٍ هس

 وطثٌبسِ قسىذَضزگی ًبقی اظ  4

XCA1 قطایظ ذكه یب ّویكِ هطعَة 

ؾغَح ثشي هؿلح ٍ یب حبٍی فَالز دیف  -

سٌیسُ وِ زض هحَعِ ثؿشِ زاذلی ؾبظُ لطاض 

زاضز، ثِ اؾشثٌبی هحیظ ّبی زاذلی ؾبظُ وِ 

 ضعَثز ثبالیی زاضًس.

ؾغَح ثشٌی حبٍی هیلگطز ٍ فَالز دیف  -

-سٌیسُ وِ ّوَاضُ زضٍى آة ثسٍى فَاهل آؾیت

 ثبقس.ضؾبى هغطٍق 

XCA2  قطایظ غبلجبً هطعَة ٍ ثِ ًسضر ذكه 
ؾغَح ثشي هؿلح وِ زض عَالًی هسر زض  -

 ّب. هقطو آة ثبقس ّوچَى ثؿیبضی اظ دی

XCA3 قطایظ ثب ضعَثز هحیغی هشَؾظ 

ؾغَح ذبضخی ثشي هؿلح وِ سَؾظ ؾبیجبى  -

 اظ ثبضـ هؿشمین ثبضاى ههَى ّؿشٌس.

فَالز ؾغح ثشي هؿلح حبٍی هیلگطز یب  -

سٌیسُ وِ زض هقطو ضعَثز  ظیبز ّؿشٌس دیف

 ّوچَى هحیظ حوبم ٍ آقذعذبًِ.

 

XCA4 ِّبی سط ٍ ذكه قسى چطذ 

ؾغَح ثشي هؿلح حبٍی هیلگطز یب فَالز  -

سط ٍ چطذِ ّبی سٌیسُ وِ زض هقطو دیف

 ذكه قسى ّؿشٌس.

5 
ظزى ٍ آة قسى ٍ  ّبی ید ثشي زض هقطو زٍضُ

 زض هحیظ هطعَة لطاض زاضز

XFT0   زضخِ اقجبؿ ون 
ید ظزى ٍ آة قسى  چطذِاحشوبل چٌس  -

 ٍخَز زاضز.   زض ؾبلهحسٍز 

XFT1 
 زضخِ اقجبؿ هشَؾظ  

 ظزا  ٍخَز ًساضز احشوبل  حضَض ًوه ّبی ید

احشوبل  چطذِ ید ظزى ٍ آة قسى ٍخَز  -

 زاضز. 

XFT2 

 زهب ثِ ظیط نفط هی ضؾس 

 زضخِ اقجبؿ ظیبز 

 زا ٍخَز زاضز  احشوبل حضَض ًوه ّبی ید 

احشوبل چطذِ ید ظزى ٍ آة قسى زض اخعاء  -

 لبئن ضخ هی زّس.  

XFT3 

 زهب ثِ ظیط نفط هی ضؾس.

 زضخِ اقجبؿ ظیبز 

 ثب احشوبل ٍخَز  ًوىْبی ید 

چطذِ ّبی ید ظزى ٍ آة قسى  زض اخعا لبئن   -

 ضخ هی زّس.

 زاضز ثشي زض هقطو حوالر ؾَلفبسی لطاض 6

XS1 احشوبل حوالر ؾَلفبسی هشَؾظ 

ّبیی اظ ؾبظُ ثشٌی وِ زض هقطو  ثرف -

ّبی ؾَلفبر هَخَز زض آة ٍ ذبن هدبٍض  یَى

 لطاض زاضًس.

XS2 احشوبل حوالر ؾَلفبسی قسیس 

ّبیی اظ ؾبظُ ثشٌی وِ زض هقطو  ثرف -

ّبی ؾَلفبر هَخَز زض آة ٍ ذبن هدبٍض  یَى

 لطاض زاضًس.

XS3  حوالر ؾَلفبسی ذیلی قسیساحشوبل 

ّبیی اظ ؾبظُ ثشٌی وِ زض هقطو  ثرف -

ّبی ؾَلفبر هَخَز زض آة ٍ ذبن هدبٍض  یَى

 لطاض زاضًس.

7 
  ؾٌگساًِ -ثشي زض قطایظ ثطٍظ ٍاوٌف للیبیی 

 لطاض زاضز
XAS1 ًِّبی ؾیلیؿی ٍاوٌف ًبقی اظ ؾٌگسا 

ّبیی اظ ؾبظُ ثشٌی وِ هوىي اؾز ثب  ثرف -

ظا ٍ ؾیوبى دط  ؾیلیؿی ٍاوٌفّبی  ؾٌگساًِ

 للیب ؾبذشِ قسُ ٍ زاضای ضعَثز ثبقٌس.
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XAS2 ٍاوٌف ًبقی اظ ؾٌگساًِ ّبی وطثٌبسی 

ّبیی اظ ؾبظُ ثشٌی وِ هوىي اؾز ثب  ثرف -

ظا ٍ ؾیوبى دط للیب  ّبی وطثٌبسی ٍاوٌف ؾٌگساًِ

 ؾبذشِ قسُ ٍ زاضای ضعَثز ثبقٌس.

 

  مرتلف محیغی   زض ضطایظ خایایی  افعایص  تطای  يیژٌ   ضًاتظ 2-1ج-9

  تته  وفًشخصیطی مؤثط تطماَص  عًامل  1-2-1ج-9

 زاز:  هَاضز )الف( الی )ز( سملیل ضا ثب ضفبیز  آى  ثبیس ًفَشدصیطی  ثشي   زٍام افعایف  ثطای 

  هٌبؾت اظ ؾیوبى  اؾشفبزُ  -الف

 اؾشفبزُ اظ آة ٍ ؾٌگساًِ ّبی هٌبؾت -ب

  ؾیوبى فیبض  ؾبظی  ثْیٌِ -ج

 اؾشفبزُ اظ ًؿجز خبیگعیٌی هٌبؾت هَاز دَظٍالًی یب قجِ ؾیوبًی -ت

  ثشي ّبی  هرلَط   ًؿجز ٍ هٌبؾت  نحیح   اًشربة -ث

 َّاؾبظ ٍ...  ّب، هَاز حجبة  وٌٌسُ هبًٌس ضٍاى   قیویبیی  ّبی  اظ افعٍزًی اؾشفبزُ  -ج

 ( ٍ دَظٍالى ٍ هَاز قجِ ؾیوبًی  )ؾیوبى هَاز ؾیوبًی  ثِ  آة   ًؿجز  ٍ هحسٍز ًوَزى وبّف  -چ

 زلز زض حول ٍ ضیرشي ٍ دطّیع اظ خساقسگی – ح

  هٌبؾت ّبی   ٍ ضٍـ  ثب ٍؾبیل حساوثط سطاون   سأهیي -خ

  هٌبؾت ّبی   ثب ضٍـ ٍ وبفی  زلیك  آٍضی   فول -ز
 

 یساَای ملط العامات تطای تته مسلح زض معطض یًن 2-2-1ج-9

 عطح مرلًط ي ذًاظ تتهضًاتظ  1-2-2-1ج-9

 ّبی ولطایس اضائِ قسُ اؾز. ، ضَاثظ عطح هرلَط ٍ ذَال ثشي ثطای قطایظ هحیغی زض هقطو یَى2-1ح-9زض خسٍل 

 

 َای ملطایس ضًاتظ عطح مرلًط ي ذًاظ تته تطای ضطایظ محیغی زض معطض یًن  2-1ج-9جسيل 

 

 وًع سیمان اوتراتی تىسی  زستٍ عثقٍ تىسی
حساقل مقساض 

سیماوی  مًاز
kg/m3 

حسامثط وسثت آب تٍ مًاز 

 سیماوی

 حساقل ضزٌ تته

 )مقايمت مطرصٍ(

1 

XCD1 

 ٍ ( 2( ٍ )1ًَؿ ) 1ؾیوبى دطسلٌس

 CEM I – SR10  ٍّبی  ؾبیط ؾیوبى

 2 آهیرشِ

300 5/0 C30 

2 
XCS1 
XCD2 

XCS2 
XCD3 

 ٍ ( 2( ٍ )1ًَؿ ) 1ؾیوبى دطسلٌس

 CEM I – SR10  ٍّبی  ؾبیط ؾیوبى

 2آهیرشِ

325 40/0 C35 

3 
XCD4 

XCS3 

ّبی  ؾبیط ؾیوبى( ٍ 2ًَؿ ) 1ؾیوبى دطسلٌس

 2 آهیرشِ
350 40/0 C40 
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 زاقشِ ثبقس. C3Aزضنس  10سب  6ؾیوبى دطسلٌس هٌبؾت ثبیس ثیي  -1

 .ّبی عجیقی یب ههٌَفی ّؿشٌس زٍزُ ؾیلیؽ، ضٍثبضُ، ذبوؿشط ثبزی ٍ دَظٍالى سطویت ؾیوبى دطسلٌس ثب هَاز خبیگعیي ؾیوبى ًؾیط قبهلآهیرشِ  ّبی ؾیوبى -2

ّبی الظم ثِ هٌؾَض خلَگیطی اظ سطن  گطزز. زض نَضر لعٍم اؾشفبزُ اظ هَاز ؾیوبًی ثِ همساض ثیف اظ حساوثط همساض هدبظ ثبیس السامویلَگطم زض هشط هىقت هحسٍز هی 425حساوثط هَاز ؾیوبًی ثِ  -

 قی اظ ذكه قسى ٍ وبّف حطاضر ایدبز قسُ زض لغقبر حدین، افوبل گطزز ٍ ویفیز وبض سَؾظ هٌْسؼ ًبؽط سبییس گطزز.ذَضزگی ًب

وثط همساض ؾییوبى ثیِ   هیلی هشط هی ثبقس ٍ  زض نَضر وبّف حساوثط اًساظُ ؾٌگساًِ، ثبیس حسا 20حسالل ٍ حساوثط همبزیط ؾیوبى ّبی اضایِ قسُ زض ایي خسٍل ثط اؾبؼ حساوثط اًساظُ ؾٌگساًِ  -

 ًؿجز افعایف یبثس. افعایف حساوثط اًساظُ ؾٌگساًِ زض چٌیي قطایغی سَنیِ ًوی قَز.

 هگبدبؾىبل وبّف زاز. 5ثشي ضا همبٍهشی سَاى حسالل ضزُ ظا، هیحجبةافعٍزًی زض نَضر ههطف  -

 ثبقس. ثشي هؿلح هدبظ ًوی همبعـثطای  5ّبی ًَؿ  ّبی زضیبیی اؾشفبزُ اظ ؾیوبى زض هحیظ -

 

 ملطیس زض تته مسلح اظ وظط ذًضزگی فًالز تطای ساذت جسیس َای امثط مجاظ یًنحس  3-1ج-9جسيل 

 

 ًَؿ لغقِ ثشٌی

 ثط حؿت زضنس ٍظًی هَاز ؾیوبًیًؿجز ولطیس ثِ 

 لبثل حل زض آة

عجك اؾشبًساضز هلی ایطاى 

 8947ثِ قوبضُ 

 لبثل حل زض اؾیس

عجك اؾشبًساضز هلی ایطاى ثِ 

  8946قوبضُ 

 08/0 06/0 ثشي دیف سٌیسُ

ثشي آضهِ ای وِ زض ظهبى ثْطُ ثطزاضی زض هقطو ضعَثز ٍ ولطیسّب 

 لطاض گیطز
08/0 1/0 

ثشي آضهِ ای وِ زض ظهبى ثْطُ ثطزاضی زض هقطو ضعَثز ثسٍى 

 ّبی ولطایس ثبقس. سوبؼ ثب یَى
15/0 20/0 

ظهبى ثْطُ ثطزاضی زض حبلز ذكه ثبقس یب اظ ثشي آضهِ ای وِ زض 

 ضعَثز هحبفؾز قَز.
30/0 40/0 

 

 َای وفًشخصیطی تته مسلح تطای اعمال زيام زض ضطایظ محیغی  مقازیط مجاظ مطرصٍ  اظ آظمایص -4ججسيل 

 

 عثقٍ تىسی                    

 آظمایص

 محسيزٌ مجاظ مطرصٍ

1 2 3 

 XCD1قطایظ 
، XCS1 ،XCS2 ،XCD2قطایظ 

XCD3 
 XCS3 ،XCD4قطایظ 

ضٍظ(  28ؾبفشِ )زض ؾي خصة آة ًین -1
Water absorption test 

BS 1881, Part 122,1983 

 زضنس 2حساوثط  زضنس 3حساوثط  زضنس 4حساوثط 

 28فوك ًفَش آة سحز فكبض )زض ؾي  -2

 ضٍظ(
Depth of penetration of water 

under pressure 

EN 12390-8:2000 

 هیلیوشط 20حساوثط  هیلیوشط 40حساوثط  هیلیوشط 60حساوثط 

ًفَشدصیطی ولطیس ثِ ضٍـ سؿطیـ قسُ  -3

 ضٍظ( 56)زض ؾي 
Rapid chloride penetration test 

ASTM C 1202,2012 

 ولوت 1500حساوثط  ولوت 2500حساوثط  ولوت 3000حساوثط 

  ضٍظ( 56هْبخطر ولطایس )زض ؾي  -4
Rapid chloride migration test 

(AASHTO T357- NT Built 492) 

(mm/v.h) 045/0حساوثط 

16*10-12(m2/s)حساوثط 

(mm/v.h) 035/0حساوثط 

12*10-12(m2/s)حساوثط  

(mm/v.h) 025/0حساوثط  

8*10-12(m2/s)حساوثط 

ای ًٍط )ؾي  ض ًمغِبهمبٍهز الىشطیىی چْ -5

 (هشط-اّن) ضٍظ( 56
AASHTO T 358-2015 

  150 حسالل  100 حسالل  75 حسالل

  ضٍظ( 56)زض ؾي ّسایز الىشطیىی  -6

(ms/m) 

 

 

0.99-1.96 

 

 

0.49-0.99 

 

 

0.053-0.49 
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ASTM C1760 – 2012    

   

 ّبی فَق زض زضاظ هسر لبثلیز افشوبز ثیكشطی زاضز. ضٍز. هؿلوب اًدبم آظهبیف آظهبیكْبی فَق ثِ هٌؾَض اضظیبثی زض وَسبُ هسر ثىبض هی

 ثبقس.ّبی زضیبیی العاهی هیّبی حبقیِ ذلیح فبضؼ ٍ زضیبی فوبى ٍ هحیظ)خصة آة ٍ ًفَش آة( ثطای ولیِ دطٍغُ 2ٍ  1ّبی قوبضُ اًدبم آظهبیف

 هشطی اظ ؾبحل اخجبضی اؾز. 1000ثطای قطایظ هحیغی ذلیح فبضؼ ٍ زضیبی فوبى زض هقطو خعض ٍ هس یب دبقف آة زضیب ٍ یب سب فبنلِ  6یب  5یب  4یب  3ّبی  یىی اظ آظهبیف

هشط اظ حبقیِ ؾبحل لطاض زاضًس، اویسا سَنیِ  500ّبیی وِ سب فبنلِ ّبی زضیبیی وِ زض هقطو هؿشمین آة زضیب ٍ ؾبیط ؾبظُ) ًفَش ٍ هْبخطر ولطیس( ثطای سوبم ؾبظُ 4ٍ 3آظهبیف قوبضُ 

 .گطزز هی

 

  یس زض تتهاَای ملط مقساض مجاظیًن 2-2-2-1ج-9

قیسُ   ؾیرز    زض ثشي زض آة ٍ یب زض اؾیس  حل  ولطیس لبثل  حساوثط،  هیلگطزّب زض ثطاثط ذَضزگی هٌؾَض حفبؽز  ثِ  1-2-2-2-1ح-9

 سدبٍظ وٌس. 3زض خسٍل  قسُ   ًجبیس اظ همبزیط حسّاوثط هدبظ زازُ ضٍظُ،  28 

ّبی خصة آة، ًفَش آة ٍ ًفیَش   كرهِ، آظهبیفثِ هٌؾَض افوبل دبضاهشطّبی زٍام زض عطاحی، فالٍُ ثط همبٍهز ه 2-2-2-2-1ح-9

 آٍضزُ قسُ اؾز.  4ّبی ًفَشدصیطی زض خسٍل  ّبی الظم ثطای آظهبیف قَز. هحسٍزیز ّبی ولطیس اًدبم هی یَى
 

 میلگطزَا ضيی  تتىی  خًضص   3-2-2-1ج-9

، سیب ًعزیىشیطیي    یب فطضی اظ عَلی  هیلگطزّب، افن   ضٍیِ ثیي  فبنلِ   ثب حسالل هیلگطزّب ثطاثط اؾز  ضٍی  ثشٌی  دَقف 1-3-2-2-1ح-9

 . آظاز ثشي ؾغح  

ّیب ٍ   زض ویف  هؿیشمین   هیلگطزّیبی   ، زض هیَضز اًشْیبی   3-2-2-1ح-9ثٌیس   هغبثك   ثشٌی دَقف  ضربهز   هطافبر 2-3-2-2-1ح-9

 . ًیؿز ًجبقٌس العاهی  یب سقطیك  خَی  قطایظ  زض هقطو   وِ  ّبیی ؾمف

ّیبی  ثسؾیز    ّبی عطاحی ثط اؾبؼ زٍام ثبیؿشی همبزیط ضربهز دَقیف  افعاضّب یب هسل نَضر اؾشفبزُ اظ ًطمزض  3-3-2-2-1ح-9

ِ  ٍ ًیَؿ    هحیغیی   ثب قیطایظ  هیلگطزّب هشٌبؾت  ثشٌی  دَقف  ضربهز ّب ضا هالن لطاض زاز. زض غیط ایي نَضر  آهسُ اظ ایي ضٍـ   لغقی

 .ٍ هَاضز )الف( ٍ )ة( ووشط ثبقس 5زض خسٍل  قسُ  هَضز ًؾط ًجبیس اظ همبزیط زازُ 

 لغط هیلگطزّب   - الف 

 ّب ؾٌگساًِ اؾوی  اًساظُ  ثعضگشطیي  چْبض ؾَم  - ة 

  دَقیف  ثبقیس، ضیربهز    زض سویبؼ   ثب آى  قَز ٍ ثغَض زائن ضیرشِ   همبٍم ذبوی  زض خَاض زیَاضُ   ثشي وِ  زض نَضسی  4-3-2-2-1ح-9

 هیلیوشط اذشیبضگطزز. 75 ًجبیس ووشط اظ

ثبییس زض   دَقیف   ( ثبقس، ضربهز  قىؿشگی زاض یب زاضای  )ًمف ٍ ثطخؿشِ  فطٍضفشِ   ؾغح زاضای   ثشي  وِ زض نَضسی  5-3-2-2-1ح-9

 قَز. گیطی  ّب اًساظُ فطٍضفشگی فوك 

هٌبؾیت    ثبیس ثٌحیَی  ؾبذشوبى  سَؾقِ آسی  ثطای  قسُ  ثیٌی  دیف   فَالزی ّبی  ٍ نفحِ لغقبر  هیلگطزّب ٍ سوبهی  6-3-2-2-1ح-9

 قًَس. هحبفؾز  ذَضزگی  زض همبثل 

زی هقیٌی ثبقس، حسالل ضربهز دَقف ثشي هحبفؼ هیلگطزّیب  ذبزض نَضسیىِ الظم ثبقس فضَی زاضای زضخِ آسك 7-3-2-2-1ح-9

 ضا سأهیي ًوبیس. ثِ دَقف الظم ثطای همبٍهز زض ثطاثط آسف 2ح-9دیَؾز ك ثبیس ضَاثظ هٌسضج زض زض ثطاثط حطی
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 العامات تطای تته مسلح زض ذًضزگی واضی اظ مطتىاتٍ ضسن 3-2-1ج-9

مطرصات تته ي مقازیط حساقل مقايمت تطای تامیه زيام زض تطاتط ذًضزگی میلگطز واضی اظ  1-3-2-1ج-9

 ضسن مطتىاتٍ

ضیَاثظ اضائیِ    1-1ح-9سٌیسُ ثبقس، الظم اؾز ثب سَخِ ثِ ضزُ هكرم قسُ زض خسٍل  زض نَضسیىِ ثشي حبٍی هیلگطز یب فَالز دیف

ثبقس وِ فوسسب همیساضی ثییي    ضٍی هیلگطز هیثشي دَقف  ثبظُ سغییطار    ضا سبهیي ًوبیس. زض ایي خسٍل  6-1ح-9قسُ زض خسٍل 

اخطایی زاضز. قبیبى شوط اؾز وِ ضَاثظ ایي فهل قطایظ ذبل هحبفؾشی ثشي ّوچَى افویبل   هیلیوشط ضا ثط اؾبؼ قطایظ 15سب  5

قَز. زض چٌیي هَاضزی الظم اؾز وِ ثب سَخِ ثیِ   ًعى ضا قبهل ًوی ّبی ؾغحی ٍ یب آضهبسَضّبی ذبل هبًٌس آضهبسَضّبی ظًگ دَقف

َضزگی ًبقی اظ وطثٌبسِ قسى اعویٌبى حبنیل گیطزز. قیطایظ    ویفیز ٍ فولىطز ههبلح اؾشفبزُ قسُ اظ سبهیي زٍام ؾبظُ زض  ثطاثط ذ

وٌٌس ٍ ثبیؿشی ضیَاثظ ثریف هطثیَط ثیِ زٍام زض      لعٍهب ثطای همبٍهز زض ثطاثط ذَضزگی ولطایسی وفبیز ًوی 6اضائِ قسُ زض خسٍل 

 ثطاثط حوالر ولطایسی لحبػ گطزز. 
 

 هرشلفهیلگطزّب )هیلیوشط( زض قطایظ هحیغی   ضٍی  ثشي  دَقف ضربهز  همبزیط حسالل   5-1ج-9 خسٍل

 

 وًع قغعٍ

 وًع ضطایظ محیغی

1 2 3 

XCD1 XCS1 ،XCS2 ،XCD2  يXCD3 XCS3 ،XCD4 

 75 50 45 انلی ٍ ؾشَى ّبی سیطّب

 60 40 30 زال ّب ٍ  سیط فطفی

 55 40 25 زیَاض ّب ٍ دَؾشِ ّب           

 90 70 50 قبلَزُ ّب

 هیلیوشط وبّف زاز. 20سَاى سب ّبی ؾغحی افوبل قَز، همبزیط دَقف ثشٌی ضا هیزض نَضسیىِ حفبؽز -

 35(، 1قیطایظ هحیغیی  )   هیلیوشیط زض  25هیلیوشط اظ همساض دَقف وبّف زاز، هكطٍط ثط ایٌىِ اًساظُ دَقف هیلگطز اظ  5سَاى هگبدبؾىبل ثبالسط اظ حسالل ضزُ ثبقس، هی 5اگط ضزُ ثشي ثِ اًساظُ  -

 ووشط ًكَز. (3قطایظ هحیغی )هیلیوشط زض  50ٍ  (2قطایظ هحیغی )هیلیوشط زض

 هیلیوشط اضبفِ قَز. 10هیلیوشط، همبزیط دَقف ثبیس  36ثطای هیلگطز ثب لغط ثیف اظ  -

 هگبدبؾىبل وبّف زاز. 5سَاى حسالل ضزُ ثشي ضا ظا، هیزض نَضر ههطف حجبة -

 

  ثطای قطایظ هحیغی ذَضزگی ًبقی اظ وطثٌبسِ قسى آضهِضَاثظ عطح هرلَط ٍ ذَال ثشي   6-1ج-9 خسٍل
 

                              ي حساقل مقساض سیمان تطای تته معمًلی مًاز سیماویضزٌ مقايمت فطاضی،  حسامثط وسثت آب تٍ 

 خًضص میلگطز                   

 

 عطح مرلًط مطرصات

 

ضطایظ 

  محیغی
c +55 c +45 c +45 c +35 c +35 c  +25 c  +25 c   +15 

C20 
70/0 

240 

C20 

07/0 

240 

C20 
70/0 

240 

C20 

0/70 

240 

20C 

70/0 

240 

C20 
70/0 

240 

C20 
70/0 

240 

C20 
70/0 

240 

  

 ضزُ همبٍهز

 حساوثط ًؿجز آة ثِ هَاز ؾیوبًی

 حسالل فیبض هَاز ؾیوبًی

XCA1 

25C 

65/0 

260 

C25 

65/0 

260 

C25 

65/0 

260 

C25 

65/0 

260 

C25 

65/0 

260 

C25 

65/0 

260 

- 

 

- 

 

 ضزُ همبٍهز

 حساوثط ًؿجز آة ثِ هَاز ؾیوبًی

 حسالل فیبض هَاز ؾیوبًی

XCA2 

C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C30 

6/0 

280 

C30 
55/0 

280 

C40 
45/0 

340 

- 

- 
 

 ضزُ همبٍهز

 حساوثط ًؿجز آة ثِ هَاز ؾیوبًی

 حسالل فیبض هَاز ؾیوبًی

XCA3 
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C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C25 
65/0 

260 

C30 
60/0 

280 

C30 
50/0 

300 

C40 

45/0 

340 

- 

- 
 

 ضزُ همبٍهز

 حساوثط ًؿجز آة ثِ هَاز ؾیوبًی

 حسالل فیبض هَاز ؾیوبًی

XCA4 

 

 

 همساض ؾیوبى ثب زض ًؾط گطفشي هَاز هىول ؾیوبًیضطیت انالح   7-1ج-9 خسٍل

 
 هكرهبر الظم ضطیت انالح ؾیوبى زضنس ههطف ًؿجز ثِ ٍظى هَاز ؾیوبًی ًَؿ هبزُ هىول ؾیوبًی

0-25  1دَظٍالى عجیقی   4/0 3433ٍ  3432اؾشبًساضزّبی هلی ایطاى قوبضُ    

2زٍزُ ؾیلیؿی   10-0  0/2 13278اؾشبًساضز هلی ایطاى قوبضُ    

3گساظی ؾطثبضُ وَضُ آّي  50-0  6/0 3517اؾشبًساضز هلی ایطاى قوبضُ    

4ذبوؿشط ثبزی   25-0  4/0  EN 450-1 
 یبثس.% وبّف هی20ّبی آهیرشِ ًؿجز هصوَض ثِ زضنس لحبػ گطزز. زض ؾیوبى 25زضنس ًؿجز ثِ هَاز ؾیوبًی، ًؿجز خبیگعیٌی ثطاثط  25ّبی خبیگعیٌی ثیف اظ زض ًؿجز 4ٍ  1
 زضنس زض ًؾط گطفشِ قَز 10زضنس ًؿجز ثِ هَاز ؾیوبى، ًؿجز خبیگعیٌی ثطاثط  10ّبی خبیگعیٌی ثیف اظ زض ًؿجز 2

 زضنس زض ًؾط گطفشِ قَز 50زضنس ًؿجز ثِ هَاز ؾیوبى، ًؿجز خبیگعیٌی ثطاثط  50ّبی خبیگعیٌی ثیف اظ زض ًؿجز3.

 

 العامات زيام تته تطای حملٍ سًلفاتی 4-2-1ج-9

ّبی ثشٌی زض سوبؼ ثب یًَْبی ؾَلفبر زض هقطو ذطاثی ثب زضخبر هرشلیف زض اثیط حولیِ ؾیَلفبسی ّؿیشٌس.      ؾبظُ 1-4-2-1ج-9

ّبی نٌقشی ٍ ... ثبقٌس. زضچٌیي قطایغی، ّیط ؾیبظُ ثشٌیی    هٌكب یًَْبی ؾَلفبر هوىي اؾز ذبن، آة ظیطظهیٌی، آة زضیب، دؿبة

 طفشِ قسُ ٍ هؿشمال ثطضؾی ٍ اضظیبثی قَز.ثبیس ثِ فٌَاى یه هؿئلِ هٌْسؾی ٍیػُ زض ًؾط گ

سَاًیس  ٌّگبهی وِ سٌْب ثركی اظ ؾبظُ هسفَى ٍ یب زض سوبؼ ثب ذبن ٍ یب آة ؾَلفبسی اؾز، سجریط هؿشوط آة هیی  2-4-2-1ج-9

غلؾز ًیِ  ضغن ّبی ؾَلفبر زض ثشي قَز. زض ًشیدِ ٍلَؿ حولِ ؾَلفبسی قسیس، فلیهٌدط ثِ ثبلی هبًسى غلؾز ثؿیبض ظیبزی اظ یَى

ّبی ثشٌی ویبهال هیسفَى زض ذیبن ٍ ییب هغیطٍق زض آة سحیز       چٌساى ظیبز یًَْبی ؾَلفبر هَخَز زض هٌجـ آى، هحشول اؾز. ؾبظُ

 قطایظ اؾشبسیىی لطاض زاضًس، وِ زض ایي حبلز حولِ ؾَلفبسی ثِ ًَاحی ؾغحی هحسٍز قسُ ٍ هقوَال لبثل نطفٌؾط وطزى اؾز.

سَاًس حولِ ؾَلفبسی قسیسسطی ًؿیجز ثیِ آة ؾیبوي ثیب ّویبى غلؾیز        ب ظیطظهیٌی  هیخبضی ثَزى آة ؾغحی ی 3-4-2-1ج-9

 یًَْبی ؾَلفبر ایدبز وٌس.

گیطز هوىي اؾیز زض اثیط هْیبخطر یًَْیبی ؾیَلفبر اظ      ؾبظُ ثشٌی وِ ّوَاضُ ثبالی ؾغح آة ظیطظهیٌی لطاض هی 4-4-2-1ج-9

 فضبّبی هَییٌِ ذبن زض هقطو حولِ ؾَلفبسی لطاض گیطز.

القبزُ قسیسی ثیطٍظ ًوبییس ویِ ثیب فٌیَاى      زض هٌبعك ؾطز، حولِ ؾَلفبسی هوىي اؾز ثِ نَضر ًَؿ ذبل ٍ فَق 5-4-2-1ج-9

 قَز.حولِ ؾَلفبسی سَهبظایشی قٌبذشِ هی

ّبی زض هقطو ذغط حولِ ؾَلفبسی، ٍ ًِ هحیظ سَأم ؾیَلفبسی ٍ ولطاییسی، ًیَؿ هیَاز ؾییوبًی هیَضز        ثشي ثطای 6-4-2-1ج-9

 ثبقس. 8ضٍظُ ثبیس هغبثك ثب خسٍل  28وثط ًؿجز آة ثِ هَاز ؾیوبًی ٍ حسالل همبٍهز فكبضی هكرهِ اؾشفبزُ، حسا

اًدیبم   ASTM C1580سقییي همساض یَى ؾَلفبر هحلَل زض آة هَخَز زض ذبن ثبیس ثیط اؾیبؼ ضٍـ اؾیشبًساضز     7-4-2-1ج-9

 دصیطز.

ییب زض نیَضر    2353هلی ایطاى ثِ قیوبضُ   اؾبؼ ضٍـ اؾشبًساضزسقییي همساض یَى ؾَلفبر هَخَز زض آة ثبیس ثط  8-4-2-1ج-9

 اًدبم دصیطز. ASTM D4130 آة زضیب یب قَض ثَزى آة ثبیس هغبثك ثب اؾشبًساضز
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   یَى ّبی ؾَلفبراظضَاثظ عطح هرلَط ٍ ذَال ثشي ثطای قطایظ هحیغی ذَضزگی ًبقی   8-1ج-9 خسٍل

 
ضطایظ 

 محیغی

مقساض یًن سًلفات  محلًل زض 

 ( زض ذاك )%يظوی(SO4آب )

مقساض یًن سًلفات 

(SO4( زض آب )mg/l) 

وًع مًاز 

 *سیماوی

حسامثط وسثت آب تٍ 

 مًاز سیماوی

 28حساقل مقايمت فطاضی 

 MPa ضيظٌ

X0 ≤ 1/0 ≤150 20 ثسٍى هحسٍزیز ثسٍى هحسٍزیز 

XS1 1/0 – 2/0 150- 1500 
همبٍهز ؾَلفبسی 

 هشَؾظ
5/0 25 

XS2 2/0 – 0/2 1500 – 10000 
همبٍهز ؾَلفبسی 

 ظیبز
45/0 30 

XS3 ≤ 0/2 ≤10000 
همبٍهز ؾَلفبسی 

 ظیبز
4/0 35 

 ٍ قَز. 11-4-2-1ح-9ٍ  10-4-2-1ح-9، 9-4-2-1ح-9یوبى ٍ هَاز ؾیوبًی ثِ ثٌس ؾخْز ًَؿ  *

 

سقیییي سغیییط عیَل هیالر ؾییوبى      "ؾیوبى ثب همبٍهز ؾَلفبسی هشَؾظ ؾیوبًی اؾز وِ زض آظهبیف اؾیشبًساضز   9-4-2-1ج-9

هبُ  6دؽ اظ  زضنس 05/0(، همساض اًجؿبط ووشط اظ 17107)اؾشبًساضز هلی ایطاى، قوبضُ  "ّیسضٍلیىی لطاض گطفشِ زض هحلَل ؾَلفبر

ّبی آهیرشِ، سطویت اًَاؿ ؾیوبًْبی دطسلٌس ثیب همیبزیط   ، اًَاؿ ؾیوبى2ٌس ًَؿ ؾبل زاقشِ ثبقس. ؾیوبى دطسل 1دؽ اظ  زضنس 10/0ٍ 

هٌبؾجی اظ افعٍزًیْبی هقسًی ًؾیط زٍزُ ؾیلیؿی، ذبوؿشط ثبزی، ؾطثبضُ، اًَاؿ دَظٍالًْبی عجیقیی ٍ ... زض نیَضر ثیطآٍضزُ ویطزى     

 ًس.سَاًٌس زض ضزُ ؾیوبًْبی ثب همبٍهز ؾَلفبسی هشَؾظ لطاض گیطالعام فَق هی

سقیییي سغیییط عیَل هیالر ؾییوبى      "ؾیوبى ثب همبٍهز ؾَلفبسی ظیبز ؾیوبًی اؾز ویِ زض آظهیبیف اؾیشبًساضز     15-4-2-1ج-9

ؾیبل   1% دیؽ اظ  05/0(، همساض اًجؿیبط ووشیط اظ   17107)اؾشبًساضز هلی ایطاى، قوبضُ  "ّیسضٍلیىی لطاض گطفشِ زض هحلَل ؾَلفبر

آهیرشِ، سطویت اًَاؿ ؾیوبًْبی دطسلٌس  ثب همبزیط هٌبؾجی اظ افعٍزًیْبی هقیسًی   ّبیؿ ؾیوبى، اًَا5زاقشِ ثبقس. ؾیوبى دطسلٌس ًَؿ 

سَاًٌیس زض ضزُ  ًؾیط زٍزُ ؾیلیؿی، ذبوؿشط ثبزی، ؾطثبضُ، اًَاؿ دَظٍالًْبی عجیقی ٍ ... زض نیَضر ثیطآٍضزُ ویطزى الیعام فیَق هیی      

 ؾیوبًْبی ثب همبٍهز ؾَلفبسی ظیبز  لطاض گیطًس.

ّیبی هقیسًی  هبًٌیس  وطثٌیبر ولؿیین ٍ ییب وطثٌیبر        اؾشفبزُ اظ ؾیوبًْبی دطسلٌس آّىی ٍ یب ثشي حبٍی دطوٌٌیسُ  11-4-2-1ج-9

زض  XS2  ٍXS3زض َّای ؾیطز ٍ ثیطای ضزُ ّیبی       XS1 ،XS2  ٍXS3 هٌیعین زض قطایظ هحیغی ثب ذغط حولِ ؾَلفبسی ضزُ ّبی 

 قطایظ هحیغی هقشسل ٍ گطم ًیع هدبظ ًیؿز.

-ّبی حبٍی ًوىْبی ولؿینثِ زلیل احشوبل سكسیس حولِ ؾَلفبسی، اؾشفبزُ اظ ولطیس ولؿین، ؾبیط سٌسگیطوٌٌسُ 12-4-2-1ج-9

هدیبظ   XS1 ،XS2  ٍXS3 زاض ٍ یب ّط ًَؿ افعٍزًی قیویبیی حبٍی ولطایس زض قطایظ هحیغیی ثیب ذغیط حولیِ ؾیَلفبسی ضزُ ّیبی       

 ًیؿز.

، 1ٍ یب دبقف آة زضیب ثبقس ثبیس ثط اؾیبؼ قیطایظ ضٍییبیی هطثَعیِ عجیك خیسٍل       ثشٌی وِ زض هقطو آة زضیب  13-4-2-1ج-9

 العاهبر هٌسضج زض ایي خسٍل ضا ثطآٍضزُ ؾبظز.

 

 العامات زيام تته تطای ضطایظ ضيیاضيیی تا آب زضیا 5-2-1ج-9

 سَاًس هرشلف ثبقس:قسر حبلز ضٍیبضٍیی ثب آة زضیب ثؿشِ ثِ قطایظ شیل هی 1-5-2-1ج-9

لیطاض  زض ًبحیِ دبقیف   یبّبی سط ٍ ذكه قسى ٍ یب ید ظزى ٍ شٍة قسى  زض ًبحیِ خعض ٍ هسی ٍ ثشي زض هقطو چطذِ -الف

دصیط سطیي ٍضقیز لطاض زاقشِ ٍ ثبیس سساثیط هٌبؾت ثطای خلَگیطی اظ ّیَاظزگی، حولیِ   زض ایي حبلز ؾبظُ زض آؾیت هی گیطز.

 ؾَلفبسی، ذَضزگی آضهبسَض ٍ فطؾبیف ثِ فول آیس.
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ضغن اقجبؿ ثَزى ثشي ووشیط قیسُ    ظزگی فلی زض حبلز اؾشغطاق وبهل، ذغط یدلطاض هی گیطز. یئاؾشغطاق وبهل یب خعثشي زض -ب

 یبثس. ٍ ّوچٌیي احشوبل ذَضزگی ثِ زلیل فسم زؾشطؾی اوؿیػى وبّف هی

آى زض هقیطو ذطاثیی ووشیط    زض لؿوشْبی ثبالسط اظ ًبحیِ خعض ٍ هسی ٍ ًیع ثبالی ًبحیِ دبقف ثِ زلیل فسم سط قسى ثشي  -ج

 لطاض هی گیطز.

یبثس، اهب همبٍهز زض ثطاثط حولیِ   ولطایس افعایف هیّبی زض ؾیوبى، همبٍهز زض ثطاثط ًفَش یَى  C3Aثب افعایف هیعاى  2-5-2-1ح-9

هشَؾیظ   C3Aّبی ولطایس ٍ ؾَلفبر، اؾشفبزُ اظ ؾیوبى ثیب همیساض   صا زض هحیظ آة زضیب ثب غلؾز ظیبز یَىیبثس. ل ؾَلفبسی وبّف هی

 .گطزز %( سَنیِ هی10% سب 6)ثیي 

اظ ؾیبیط   2-5-2-1ح-9زض هحیظ ّبی زضیبیی، ّوچٌیي هی سَاى ثِ خیبی ؾییوبى ّیبی سَنییِ قیسُ زض ثٌیس        3-5-2-1ج-9

 ّب ثِ ّوطاُ همبزیط هٌبؾجی اظ هَاز خبیگعیي ؾیوبى هٌبؾت اؾشفبزُ وطز.   ؾیوبى

ّیبی ؾیَلفبر اظ هحییظ ذیبضج ٍاضز ثیشي قیسُ ٍ هَخیت ذطاثیی         فالٍُ ثط حولِ ؾَلفبسی ثیطًٍی وِ زض آى یَى 4-5-2-1ج-9

اسطیٌگبیز زض ؾٌیي ثبال زض ثشي ؾرز قسُ قًَس، ًَؿ ذبنی اظ حولِ ؾَلفبسی زاذلی ٍخَز زاضز وِ زض اًجؿبط ًبقی اظ سكىیل  هی

ثبقس. ایي دسیسُ ثِ سكىیل سبذیطی اسطیٌگبیز هَؾَم اؾز. ثِ هٌؾَض خلَگیطی اظ ٍلَؿ ایي ًَؿ ذطاثی، وٌشطل هییعاى ؾیَلفبر   هی

ض زهبّیبی ثیبالی   آٍضی حطاضسی ثشي ز ّب( ٍ ًیع فسم فول هَخَز زضهرلَط ثشي اٍلیِ )ًبقی اظ هَاز ؾیوبًی، ؾٌگساًِ، آة ٍ افعٍزًی

 زضخِ ؾبًشیگطاز ضطٍضی اؾز. 70

 

 ظزن ي آب ضسن  یدَای العامات زيام تته زض معطض چطذٍ  6-2-1ج-9

 زض قطایظ هحیغی هرشلف هقطو چطذِ ّبی ید ظزى ٍ آة قسىالعاهبر ثشي زض  ،9حخسٍل زض  1-6-2-1ج-9

حسالل زهبی ثشي ثط حؿت زضخِ ؾلؿیَؼ زض هطاحل هرشلف وبض ثب سَخیِ ثیِ زهیبی هحییظ ٍ      ،10حخسٍل زض  2-6-2-1ج-9

 اضائِ قسُ اؾز.حسالل اًساظُ افضبء ٍ لغقبر 

 اؾشفبزُ ًوَز.    19227 اؾشبًساضز هلی ایطاى آظهبیفضٍـ سَاى اظ  ثطای ثطضؾی فولىطز زٍام ثشي زض ثطاثط چطذِ هی 3-6-2-1ج-9

اؾیشفبزُ   17041 هلی ایطاىاؾشبًساضز ضٍـ آظهبیفّبی ید ظزا اظ  ثطای اضظیبثی زٍام زض ثطاثط چطذِ ثِ ّوطاُ ًوه 4-6-2-1ج-9

 .قَز

 ثطای ؾٌگساًِ ضفبیز قَز.   302ثِ قوبضُایطاى  هلیسَنیِ هی قَز العاهبر اؾشبًساضز 5-6-2-1ج-9

ّیبی   اثط چطذِ ید ظزى ٍ آة قسى زض حضَض ًویه  یب سحز  قسى   ٍ آة ظزى  ید   زاضز زض هقطو  احشوبل وِ   ثشٌی 6-6-2-1ج-9

 اییطاى  اؾیشبًساضز هلیی    سبظُ ثبیس عجیك  َّا زض ثشي   قَز. همساض زضنس حجبة  ؾبظ ؾبذشِ  حجبة  زا لطاض گیطز  ثبیس ثب هَاز افعٍزًی ظ ید

ثیكیشط   هگبدبؾیىبل   35، اظ  ثیشي  فكیبضی   بٍهز هم وِ  ثبقس. زض نَضسی  11-1ح-9خسٍل   ٍ هغبثك قسُ  گیطی  اًساظُ  3520ٍ  3823

 زاز. زضنس وبّف   یه  هیعاى ضا ثِ  زض خسٍل   قسُ همبزیط زضج   سَاى ثبقس، هی

 هرشلف هقطو چطذِ ّبی ید ظزى ٍآة قسى زض قطایظ هحیغیالعاهبر ثشي زض   9-1ج-9 خسٍل

 

ضطایظ 

 محیغی
 ضطایظ

حساقل 

زضصس 

ًَای مًضز 

 ویاظ

حساقل مقايمت 

مًضز ویاظ قثل اظ 

 َا آغاظ چطذٍ

(MPa) 

حسامثط 

وسثت آب 

 تٍ سیمان

 زض صس مجاظ مًاز منمل سیماوی

حسامثط 

میعان آب 

مصطفی 

(kg/m3) 

مقايمت ايلیٍ قثل 

قطاضگیطی زض اظ 

معطض زمای ظیط 

 (MPa) صفط

XFT0 ------ ------ 20 0.50  زض نَضر اؾشفبزُ اظ هَاز هىول

وثط زضنس اؾیوبًی ثبیس فولىطز ٍ حس

هدبظ ثط حؿت ًَؿ هبزُ سَؾظ 

ّبی اؾشبًساضز اضظیبثی ٍ سقییي  آظهَى

------ ---- 

XFT1 ------ ----- 20 0.50 ---- 3.5  

XFT2  5 ---- 0.45 25 6اقجبؿ ثب هَاز 
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 قَز. ظزا ید

 5 ---- 0.5 25 5 اقجبؿ

 5 ----- 0.55 20 43 غیط اقجبؿ

XFT31  احشوبل

چطذِ 

آة ظزى ٍ  ید

 قسى

72 35 0.4 175 7 

 5 175 0.4 30  6 اقجبؿ

 5 --- 0.45 25 5 غیط اقجبؿ
 زض نس همبٍهز هكرهِ ضؾیسُ ثبقس.  70زض نَضسی وِ ثركی اظ ثبض ثِ ّوطاُ چطذِ ّبی ید ظزى ٍ آة قسى افوبل گطزز ثبیس همبٍهز وؿت قسُ سب 

 هیلی هشط سَنیِ هی قَز      0.2اًساظُ گیطی فبوشَض فبنلِ زض ایي هٌغمِ ثطای سبهیي زٍام ثِ هیعاى حسٍز  1

 هدبظ اؾز.  ±%  1.5هیعاى ضٍازاضی  2

  % هدبظ اؾز.1هیعاى ضٍازاضی  3 

 

 
 ٍ لغقبر اعضاء  حسالل زهبی ثشي ثط حؿت زضخِ ؾلؿیَؼ زض هطاحل هرشلف وبض ثب سَخِ ثِ زهبی هحیظ ٍ حسالل اًساظُ  15-1ج-9 خسٍل

 ضطح ضزیف
زمای محیظ 

 )سلسیًس(

 متط( اتعاز اعضا ي قغعات )میلی

>300 300-

900 

900-

1800 

>0011 

 7 10 13 16 -1ثیف اظ  حسالل زهبی ثشي ٌّگبم اذشالط 1

 10 13 16 18 -1سب  -18 2

 13 16 18 21 *-18ووشط اظ  3

 5 7 10 13 ثِ ّط هیعاى زاضی ضیرشي ٍ ًگِحسالل زهبی ثشي ٌّگبم  4

 24ثط هدبض افز سسضیدی زهبی ثشي زض وحسا 5

 آٍضی اظ ثشي ؾبفز اٍلیِ دؽ اظ ذبسوِ فول

 11 17 22 28 ثِ ّط هیعاى

 زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ ووشط اظ آى هوٌَؿ اؾز. -20ضیعی فطآّن ًگطزز، ضیرشي ثشي زض زهبی  ثشي* چٌبًچِ سساثیط ٍیػُ ثطای اذشالط ٍ 

 

  قسى ٍ آة   ظزى زض ثطاثط ید  همبٍم  ثشي  َّا ثطای  ّبی حجبة همساض ول   11-1ج-9 خسٍل
 

 حساوثط اًساظُ اؾوی ؾٌگساًِ )هیلیوشط(
 *همساض زضنس َّا زضقطایظ هحیغی

XFT3  ٍXFT2 XFT0  ٍXFT1 

5/9 5/7 6 

5/12 7 5/5 

19 6 5 

25 6 5/4 

38 5/5 5/4 

50 5 4 

70 5/4 5/3 

 . زضنس اؾز  ±  1/ 5ههطف  همساض َّا زض هحل  * ضٍازاضی 

 يامىص قلیایی سىگساوٍ َاالعامات زيام تته تطای مىتطل  7-2-1ج-9

لطاض زاضًسًٍیع ثشي ّبیی وِ زض ثْطُ ثطزاضی هوىي اؾز ضعَثز ثِ  هحیظ ّبی هطعَةٍیب ثطای ؾبذشوبى ّبیی وِ زض زاذل آة

آًْب ثطؾس اًدبم اظهبیف ّبی سكریم ٍاوٌف ظایی ؾٌگساًِ ّب العاهی هی ثبقس.زض نَضسیىِ قَاّسی اظ فسم هكبّسُ دسیسُ 

 ال هبًـ اؾز.ؾبل زض هحل اثجبر گطزز ههطف ّوبى ؾٌگساًِ ّب ث 20ٍاوٌف للیبیی زض ؾبظُ ّبی ثشٌی عی حس الل 
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 سىگساوٍ َا -اضظیاتی يامىص قلیایی 1-7-2-1ج-9

 ؾیلیؿیّبی  ؾٌگساًِ 1-1-7-2-1ج-9

 .العاهی اؾزّبی ظیط  آظهبیف اًدبماهىبى ٍاوٌف ظایی ؾٌگساًِ ّبی ؾیلیؿی  اضظیبثیثطای 

 13552آظهبیف ؾٌگ قٌبؾی ثطای سكریم وبًی ّبی فقبل هغبثك اؾشبًساضز هلی ثِ قوبضُ  -الف

 7882ّب ثِ ضٍـ قیویبیی هغبثك اؾشبًساضز هلی ثِ قوبضُ  ؾیلیؿی ؾٌگساًِ-گیطی ٍاوٌف للیبیی آظهبیف اًساظُ -ة

 8753ثِ قوبضُ هغبثك اؾشبًساضز هلی ّب ثِ ضٍـ هالر هٌكَضی سؿطیـ قسُ  ؾٌگساًِللیبیی آظهبیف لبثلیز ٍاوٌف  -ح

ّیبی ثشٌیی ًبقیی اظ     ثِ ضٍـ ثطضؾی سغییط عیَل هٌكیَض  گساًِ ّبًبقی اظ ٍاوٌف للیبیی ؾٌدصیطی  آظهبیف لبثلیز اًجؿبط -ر

 8149ثِ قوبضُ هغبثك اؾشبًساضز هلی  ّبّب ثب للیبیی  ٍاوٌف ؾٌگساًِ

 ّبی وطثٌبسی ؾٌگساًِ 2-1-7-2-1ج-9

 العاهی اؾز.ّبی ظیط  آظهبیف اًدبماهىبى ٍاوٌف ظایی ؾٌگساًِ ّبی وطثٌبسی  اضظیبثیثطای 

 13552ّبی فقبل هغبثك اؾشبًساضز هلی ثِ قوبضُ  ثطای سكریم وبًی ًگبضی آظهبیف ؾٌگ -الف

 CSA A23.2-26Aّبی وطثٌبسی هغبثك اؾشبًساضز وبًبزا ثِ قوبضُ  آظهبیف قیویبیی سقییي اوؿیس -ة

اییطاى ثیِ   ّبی وطثٌبسی ثب ضٍـ اؾشَاًِ ؾٌگی هغیبثك ثیب اؾیشبًساضز هلیی      ظائی ؾٌگساًِ گیطی دشبًؿیل ٍاوٌف آظهبیف اًساظُ -ح

 7656قوبضُ 

هغیبثك  ّیب   ّب ثیب للییبیی   دصیطی ثِ ضٍـ ثطضؾی سغییط عَل هٌكَضّبی ثشٌی ًبقی اظ ٍاوٌف ؾٌگساًِ آظهبیف لبثلیز اًجؿبط -ر

 8149ثِ قوبضُ اؾشبًساضز هلی 

 َا َای خیطگیطاوٍ اظ يامىص قلیایی سىگساوٍ ضيش 2-7-2-1ج-9

ضٍـ دیكگیطاًِ زیگیط   .آًْبؾز اؾشفبزُ اظ ثْشطیي ضٍـ دیكگیطاًِ فسم،  زُ قًَسزض هَاضزی وِ ؾٌگساًِ ّب ٍاوٌف ظا سكریم زا

زض هَاز هىول ؾیوبى ًؾیط دَظٍالى ّبی عجیقی، ذبوؿشط ثبزی، ؾطثبضُ وَضُ ّبی آٌّگساظی ٍ زٍزُ ؾیلیؽ هی ثبقیس.   خبیگعیٌی

آظهبیف ّبی اؾشبًساضز ٍاوٌف للیبیی ؾٌگساًِ ّب ثب همبزیط هرشلف هبزُ هىول ؾیوبى اًدبم ٍ دؽ اظ اعویٌبى  ایي هَاضز الظم اؾز

 .گطزز هكرم ْباظ هیعاى اًجؿبط ّبی ووشط اظ حساوثط هدبظ، ًَؿ دَظٍالى ٍ زضنس خبیگعیٌی آً

 

 العامات زيام تته تطای سایص ي فطسایص 8-2-1ج-9

گیطًس ثبیس ثب اًدبم سوْییسار الظم همبٍهیز هیَضز ًییبظ ضا زاضا      هقطو فَاهل ؾبیف زٌّسُ لطاض هی ّبئی وِ زض ثشي 1-8-2-1ج-9

 ثبقٌس.

اًیس.   ثٌیسی قیسُ   عجمِ 12-1ح-9گیطًس زض خسٍل  ّبی ثشٌی وِ زض هقطو فَاهل ؾبیف زٌّسُ لطاض هی اًَاؿ وف 2-8-2-1ج-9

 قًَس. ّب ثهَضر یىذبضچِ اخطا هی ایي وف

ِ   زؾشِ وف 4همبٍهز فكبضی ٍ حساوثط اؾالهخ الظم ثطای  حسالل 3-8-2-1ج-9  12-1ح-9ثٌیسی قیسُ زض خیسٍل     ّیبی عجمی

 سبهیي گطزًس. 13-1ح-9ثبیؿشی هغبثك خسٍل  هی

 14-1ح-9ّیبی ثشٌیی همیبٍم زض ثطاثیط ؾیبیف زض خیسٍل        حسالل ٍ حساوثط هَاز ؾیوبًی ههطفی ثطای ؾبذز وف 4-8-2-1ح-9

 آٍضزُ قسُ اؾز.

ؾیلیؽ، دلیویط قییطُ    ّبی ضیع ثب ؾرشی ظیبز، زٍزُ سَاى اظ ؾٌگساًِ ّب هی ثطای افعایف همبٍهز ثشي ثِ ؾبیف وف 5-8-2-1ج-9

 اظ آًْب اؾشفبزُ ًوَز. ( یب سطویجی.S.B.Rالؾشیه )
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ثیِ  ّبی هٌسضج زض اؾیشبًساضز هلیی اییطاى     ثبیؿشی ٍیػگی ّبزض همبثل ؾبیف هی ّبی ههطفی ثطای ثشي وف ؾٌگساًِ 6-8-2-1ج-9

آیس ضا  ( ثسؾز هی8447آًدلؽ )اؾشبًساضز هلی ایطاى قوبضُ  ّب ثب ضٍـ لؽ ضا وِ اظ آظهبیف همبٍهز ثِ ؾبیف ؾٌگساًِ 302قوبضُ 

 زاضا ثبقس.

ثبیؿیشی   هیی  17307ّبی ثشٌی ثب اؾشفبزُ اظ آظهبیف اؾشبًساضز هلی ثِ قوبضُ  حساوثط هیعاى ؾبیف الظم ثطای وف 7-8-2-1ج-9

 هحسٍز گطزز. 15حقسُ زض خسٍل ثِ همبزیط زازُ 
 

 ّبی ثشٌی ثٌسی اًَاؿ وفِ عجم  12-1ج-9 خسٍل
 خطزاذت سغحی تمُیسات ذاظ مًضز استفازٌ وًع تطافیل عثًضی تىسی عثقٍ

ازاضار، فضبّبی سدبضی،  سطافیه اًؿبًی 1

 آهَظقی، هؿىًَی ٍ هكبثِ

دطزاذز ؾغحی یىٌَاذز، ههبلح ؾٌگیي 

 آٍضی عجیقی، فول

 هبلِ ثطلی هقوَلی 

سطافیه اًؿبًی ٍ سطافیه  2

 هبقیٌی ؾجه

فضبّبی هصّجی، ازاضی ٍ 

 ذسهبسی

سؿغیح وبهل ؾغحی، ههبلح ؾٌگی 

آٍضی، زضظّبی اًمغبؿ ثب  هقوَلی، فول

 دطوٌٌسُ هرهَل

 هبلِ ثطلی هقوَلی

سطافیه هبقیي آالر  3

نٌقشی ثب چطخ الؾشیىی 

 هشَؾظ

آهبزُ قسُ، زضظّبی اًمغبؿ، ظیطاؾبؼ  ّبی نٌقشی هقوَلی وف

 آٍضی همبٍهز زض ثطاثط ؾبیف، فول

ّبی فلعی ؾرز ثِ  هبلِ ثطلی هقوَلی ثب سیغِ

 سىطاض

سطافیه هبقیي آالر  4

نٌقشی ؾٌگیي یب ثبضّبی 

 ؾٌگیي

ّبی نٌقشی ثب سطافیه  وف

 ای ؾٌگیي ٍ ثبضّبی ضطثِ

ظیطاؾبؼ آهبزُ قسُ، زضظّبی اًمغبؿ، اًشمبل 

همبٍهز زض ثطاثط ؾبیف، ثبضّبی ؾٌگیي، 

 آٍضی فول

ّبی فَالزی یب هقسًی ثطای ؾغح  ؾرز وٌٌسُ

ّبی فلعی ؾرز  وكی ثطلی ثب سیغِ ثشي ٍ هبلِ

 ثِ سىطاض

 

 

 وٌٌسُ( ّب )ثسٍى ضٍاى همبزیط همبٍهز ٍ اؾالهخ ثطای اًَاؿ وف  13-1ج-9خسٍل 
 (mmحسامثط اسالمح ) (MPaضيظٌ ) 28حساقل مقايمت فطاضی  وًع مف

1 20 100 

2 25 100 

3 30 75 

4 35 60 

 

 

 ّبی ثشٌی حسالل ٍ حساوثط ؾیوبى ههطفی ثطای وف  14-1ج-9 خسٍل
 حساقل ي حسامثط سیمان مصطفی زض متط منعة تته (mm) حسامثط اوساظٌ سىگساوٍ

28 250-280 

25 275-310 

19 400-320 

13 425-350 

10 450-370 

 

 

 

  ّبی ثشٌی لبثل لجَل زض اًَاؿ وف حساوثط ؾبیف  15-1ج-9خسٍل 
( تط mmحسامثط سایص قاتل قثًل ) َا  مف تىسی عثقٍ

 17357اساس آظمایص استاوساضز ملی 

1 1 

2 8/0 
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3 6/0 

4 4/0 

 زض مقاتل آتصالعامات زيام تته  9-2-1ج-9

 .قَزَؿ خض 2ح-9دیَؾز زض ذهَل العاهبر زٍام ثشي زض همبثل آسف ثِ 

 

 ًضَاتآضما زيام -15-2-1ج-9

آضهبسَضّب ٍسوبهی لغقبر ٍ نفحبر فَالزی دیف ثیٌی قسُ ثطای سَؾقِ آیٌسُ ؾبذشوبى ثبیس ثِ ًحَی هٌبؾت زض همبثل ذیَضزگی  

 هحبفؾز قًَس.

 يظزيزن ظوگ آوُا آضماتًضَا زض مقاتل ذًضزگیحفاظت   1-15-2-1ج-9

ی ٍخَز زاضز هی ثبیؿشی ثط ضٍی ؾىَّبی ثشٌی ٍییب ؾیىَّبی   ثِ ٍیػُ زض هحیظ ّبیی وِ احشوبل ظًگ ظزگی ٍ ذَضزگ آضهبسَضّب ضا

هٌبؾت لطاضزاز ٍ اظ سوبؼ هؿشمین آًْب ثبذبن وِ هوىٌؿز زاضای اهیالح ولطییسی ٍ ؾیَلفبسی ثبقیٌسذَززاضی ًوَز.ثیِ ّیط حیبل        

 ثبیؿشی ثطضؾی قَز.لجل اظ ههطف اظ ًؾط ذَضزگی ٍضقیز ؾغحی هیلگطزّب 

سَنیِ هیگطزز ثطای اعویٌبى اظ اییي اهیط آظهیبیف ّیبی     ،اگطزض ؾغح آضهبسَضّب ظًگ ذَضزگی هكبّسُ ًوی قَز   1-1-15-2-1ج-9

 ذَال هىبًیىی هیلگطزّب هغبثك اؾشبًساضز نَضر دصیطز.

اگط ؾغح هیلگطز ّب زاضای ظًگ ذَضزگی یىٌَاذز ٍلی ثؿیبض ًبظن ٍ زض حس هیىطًٍیی اؾیز هوىٌؿیز سٌْیب       2-1-15-2-1ج-9

ثیطضٍی  1-10-2-1ح-9فبهل آى ثبقس.زض نَضر هكىَن ثَزى ثِ فبهل ولطیسی هی ثبیؿیشی آظهیبیف ّیبی الظم زض ثٌیس     ضعَثز 

ظًگ ظزگی ًبظن ٍ یىٌَاذز ضا هی سَاى اظ فسم آؾیت آج ّب ٍفیسم ویبّف لغیط هیلگطزسكیریم زاز.ثیطای       هیلگطزّب اًدبم قَز.

 هبؾِ دبقی ثطضٍی هیلگطز ٍ سقییي لغط آى اؾشفبزُ ًوَز. اظ ضٍـاعویٌبى هی سَاى 

ثیَزُ ٍاظفیسم آلیَزگی آًْیب ثیِ یًَْیبی        2-1-10-2-1ح-9ب هغبثك ثٌیس  ٍضقیز ؾغح آضهبسَضّ زض نَضسیىِ  3-1-15-2-1ج-9

 ولطیساعویٌبى حبنل قسُ ثبقس هی سَاى اظ اًْب اؾشفبزُ ًوَز.

اًطا ظًگ ظزایی ًوَز.ضٍـ هٌبؾت زض نَضسیىِ ظًگ آضهبسَض ثهَضر یىٌَاذز ٍ ضربهز ظیبز ثبقس هی ثبیؿشی   4-1-15-2-1ج-9

دبقی ٍیب آة ثب فكبض ظیبز هی ثبقس.اظ ثىبض ثطزى ضٍـ ثطؼ یب فطچِ ثبیس اخشٌیبة ًویَز ظییطا اییي      ِثطای ظًگ ظزایی اؾشفبزُ اظ هبؾ

ثبیس وبّف لغیط هیلگیطز ضا زض ًؾیط گطفز.سكیریم ظًیگ ظزگیی اضهبسَضّیب         ضٍـ فمظ ظًگ ضا نیمل هی زّس.دؽ اظ ظًگ ظزایی

ٍ  ٍ ضرین ثط ایي اؾبؼ اؾز وِ ّیچگًَِ آثبض سرطیت زض آضهبسَضّب ثِ ٍیػُ زض آخْبی آًْیب هكیبّسُ ًویی قیَز     ثهَضر یىٌَاذز

   دؽ اظ ظًگ ظزایی ٍ سویع وطزى آًْب اظ لغطقبى حشی زض حس یه هیلیوشط وبؾشِ هی قَز.

اگط ذَضزگی اظ ًَؿ حفطُ ای اؾز هی ثبیؿشی اظ اؾشفبزُ اظ آضهبسَضّب اخشٌبة ًوَز.ایي ذَضزگی فوسسب اظ ًیَؿ    5-1-15-2-1ج-9

ولطیسی ٍ ثبفث ایدبز حفطُ ّبی هیىطًٍی ٍ هیلیوشطی ثؿیبضی زض ؾغح آضهبسَضّب هی قَز.زض نَضسیىِ قسر ذَضزگی ظیبز ثبقیس  

َضر هكبّسُ ًؾطی اهىبى دصیط اؾز.ّیچ ضٍقی ثطای ظزٍزى وبهل ظًگ ذَضزگی حفیطُ  آؾیت هی ثیٌسٍسكریم آى ثهاثشسا آخْب

ای زض زؾز ًیؿز ٍحشی اگط سویع قَز ثِ فلز ٍخَز حفطُ ّب زض زضٍى اضهبسَضّب سوطوع سٌف ثَخَز اهسُ ٍثِ ٌّگبم ثبضگصاضی ثیِ  

 ٍیػُ ثبض ّبی لطظُ ای ذغطًبن هی ثبقس.

 

 يتا خًضص اخًمسی آضماتًضَای ضيی اوسيز 2-15-2-1ج-9

ثطای هحیظ ّبی ٍیػُ وِ ذَضزگی اضهبسَضّبٍ لغقبر فلعی قسیس هی ثبقس هیشَاى ثیطای هحبفؾیز ثیكیشطآًْب اظ آضهبسَضّیبی ضٍی     

 دَقف قسُ ثب ادَوؿی ّب ٍیب سلفیك ایي زٍ ضٍـ اؾشفبزُ ًوَز. ،اًسٍز
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ثطزاضی زض هقطو یَى ّبی ولطیس ٍییب وطثٌبسیِ قیسى    ذَضزگی آضهبسَضقبهل قطایغی اؾز وِ ؾبظُ زض عَل ثْطُ  ٍیػُ هحیظ ّبی

ًوه ّبی ید ظزا ٍییب دبقیف ًویه زض اییي     ،زض هقطو آثْبی قَض،لطاض هی گیطز.اظ اًَاؿ ایي هحیظ ّب هی سَاى هحیظ ّبی زضیبیی

 هحیظ ّب ٍ هٌبعك قْطی ٍنٌقشی ثب غلؾز ظیبز گبظ زی اوؿیس وطثي ضا ًبم ثطز.

 .ٍیب ثیي الوللی هقشجط ثبقس2177ٍ18358ٍ10448َضّب هی ثبیؿشی هغبثك ثب اؾشبًساضزّبی هلی ٍیػگی ّب ٍ ذَال ایي ًَؿ آضهبس

 

 ترمیه عمط مفیس ساظٌ َای تته آضمٍ 11-2-1ج-9

 ملطیسَای عطاحی تط اساس زيام زض مقاتل وفًش یًن   1-11-2-1ج-9

ثبقیس،   ولطییس فبهیل انیلی ذطاثیی هیی     ّیبی  ّبی ذَضًیسُ، ویِ ییَى     زض هحیظ آضهِّبی ثشي  ثیٌی فوط هفیس ؾبظُ ثِ هٌؾَض دیف

ولطییس ویِ   ّبی  ثیٌی فوط هفیس هطثَط ثِ ّوبى ًبحیِ اؾشفبزُ ًوَز. هقبزلِ ولی سرویي فوك ًفَش یَى ثبیؿشی اظ هسلْبی دیف هی

 آهسُ اؾز. 1-1ح-9سبثـ لبًَى زٍم فیه ٍ اظ عطیك سئَضی اًشكبض اؾز، ثهَضر ضاثغِ 

                                   (1-1ج-9)
( , ) 0 , 0

,

( ) 1
2

x t S x

app c

a x
C C C C erf

D t


 
    
  

 

 

 ( , )x tC همساض ولطایس زض فوك :x  ُؾغح ؾبظ(x=0m زض ظهبى )t ]زضنس ٍظى ؾیوبى[ 

0C]همساض ولطایس اٍلیِ ثشي ]زضنس ٍظى ؾیوبى : 

,S xC  زض ظهبى    : همساض ولطایس زض فوكt ]زضنس ٍظى ؾیوبى[ 

xفوك هشٌبؾت ثب همساض ولطایس :        [m] 

aدَقف ثشي : [mm] 

xوٌس( اظ لبًَى اًشكبض زٍم فیه سجقیز ًوی : فوك ًبحیِ ّوطفز )الیِ ثشي وِ سب آى ًبحیِ فطآیٌس ًفَش ولطایس [mm] 

,app cD [ ضطیت اًشكبض ولطایس زض ثشي :
2mm year] 

erf :سبثـ ذغب 

ضا هحبؾجِ ٍ ثسیٌَؾیلِ ظهبى آغبظ ذَضزگی زض ایي حبلیز ضا دییف ثیٌیی     tسَاًس ثب سقییي ٍ لطاض زازى ولیِ دبضاهشطّب ظهبى  عطاح هی

   ًوبیس.

ّیبی   زض ؾیَاحل خٌیَثی وكیَض سْییِ قیسُ اؾیز ویِ ثیب ٍاضز ًویَزى زازُ         ثطًبهِ وبهذیَسطی زاذلی ثط اؾبؼ سحمیمبر زٍام ثشي 

ضٍـ احشویبالسی هحبؾیجِ    ِذیَضزگی ثی  هكرهبر ثشي ٍ قطایظ هحیغی، ثِ ؾبزگی فوط هفیس ثشي هؿلح ثب زض ًؾط گیطفشي آغیبظ   

سَاى ثب ایي ثطًبهِ ثب زض ًؾط گیطی فوط هفیس الظم ثطای ؾبظُ ثشٌی، هكرهبر ثشي ٍ دَقف ثشٌی ضا هكیرم   گطزز. ّوچٌیي هی هی

 ًوَز.

 

 عطاحی تط اساس زيام زض ذًضزگی واضی اظ مطتىاتٍ ضسن 2-11-2-1ج-9

ثٌیه ٍدسیسُ وطثٌبسِ قسى ثشي نَضر دصیطز دیف ثیٌی فوط هفیس ثط اؾیبؼ ضاثغیِ   زضنَضسیىِ ذَضزگی اضهبسَض زض اثط ًفَش گبظ وط

 ذَاّس ثَز. 2-1ح-9

x=at                                                                                       (2-1ج-9)        
0.5 

 اؾز وِ ثِ قطایظ هحیغی ٍهكرهبر ثشي ٍاثؿشِ اؾز.دبضاهشطی aظهبى ٍ t،فوك ًفَش وطثٌبسِ قسُ ثشي xزضایي ضاثغِ 
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ظهیبى الظم ثیطای   a(ٍ دبضاهشط xهٌْسؼ عطاح هیشَاًس ثب وبضثطز ضاثغِ فَق زض هٌغمِ هَضز ًؾط ٍ لطاض زازى دَقف ثشي ضٍی آضهبسَض )

طافیه ثب غلؾیز ثیبالی گیبظ    ایي دسیسُ اهطٍظ زض قْط ّبی دط خوقیز ٍ دط سآغبظ ذَضزگی ٍزض ًشیدِ فوط هفیس ضا دیف ثیٌی ًوبیس.

 وطثٌیه ثطای ؾبظُ ّبی ثشي آضهِ اّویز ظیبزی زاضز.
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 سًزی آتص تراتر در طراحی  2ج-9                                      

 گسترٌ  1-2ج-9

هماٍهت در تراتر آتص سَزی تر ای تتي آرهِ کِ خسئی از سیستن ساختواى هیثاضٌذ ترای در ایي پیَست الساهات اخساء سازُ

 تیاى هیگردد.اساس ضَاتظ رکر ضذُ در هثحث سَم همررات هلی ایراى 

 

 تعاریف  2-2ج-9

 در ایي پیَست تقاریف زیر هَرد استفادُ لرار هیگیرد:

 : aفاصلٍ محًری،  1-2-2ج-9

a هغاتك ضکل     فثارت از فاغلِ هحَر هیلگرد عَلی همغـ تا ًسدیکتریي رٍیِ تتٌی فضَ کِ در هقرؼ آتص سَزی لرار هیگیرد

 هیثاضذ. 1-2ج-9

 

 

 aفاغلِ هحَری،    1-2ج-9ضکل 

 :   فاصلٍ محًری متًسط،  2-2-2ج-9

، ترای تقذاد کل  هیلگرد    ٍلتی هیلگردّای عَلی در چٌذ الیِ در همغـ لرار دادُ ضذُ اًذ، فاغلِ هحَری هتَسظ، 

 ( هحاسثِ هیطَد:1-2ج-9تحتاًی از راتغِ )

                                                                    (1-2ج-9)                         
∑      
 
   

∑    
 
   

        

 فاغلِ هحَری آى هیلگرد هیثاضذ.   ، ٍ iفثارت از سغح همغـ ّر هیلگرد،      ،2-2ج-9هغاتك ضکل  کِ در آى
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 فاغلِ هحَری هتَسظاتقاد ترای هحاسثِ   2-2ج-9ضکل 

 مقايمت در تراتر آتص سًزی  3-2-2ج-9

یا لاتلیت خذا سازی فضاّا ترای خلَگیری از تَسقِ آتص  تَاًایی فولکرد هغلَب سازُ ٍیا ّر خسء آى )حفؼ تَاًایی تارتری، ٍ

 ًاهٌذ.سَزی( در اثر یک آتص سَزی هطخع ٍ ترای زهاى هطخع را هماٍهت در تراتر آتص سَزی هی

 FRR 1زمان مقايمت در تراتر آتص سًزی   4-2-2ج-9

یا فایك تَدى خَد را از دست تذّذ.  ای، اًسدام، ٍ، کفایت سازُیک فضَ تحت آزهایص تاهیثاضذ ًیاز فثارت از زهاًی است کِ 

 زهاى تر حسة دلیمِ هیثاضذ.ایي 

  2ایکفایت سازٌ   5-2-2ج-9

 سَزی لرار هیگیرد هیثاضذ.ای )تحول تارّای ٍاردُ( ٍلتی کِ تحت اثر آتصیک فضَ در ارضاء ضرایظ سازُفثارت از تَاًایی 

 3یکپارچگی   6-2-2ج-9

ٍیا گازّا در ٌّگام آتص سَزی در یک عرف آى، اًسدام  تِ تَاًایی یک فضَ هاًٌذ دال یا دیَار در خلَگیری از فثَر ضقلِ

 گفتِ هیطَد.

  4عایق تًدن   7-2-2ج-9

آى در هقرؼ آتص سَزی لرار هیگیرد  تِ تَاًایی یک فضَ ترای هحذٍد کردى دهای سغح آى در ٌّگاهی کِ سغح هماتل

 فایك تَدى آى فضَ گفتِ هیطَد.

 

 طراحی ضًاتط  3-2ج-9

                                                           
1
 Fire resistance rating 

2
 structural adequacy 

3
 integrity 

4
 insulation 
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 کلیات  1-3-2ج-9

ای، اًسدام، ٍ (، کفایت سازFRRُزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی )ای عراحی ضًَذ کِ لادر تاضٌذ در عَل افضاء تایذ تگًَِ

 .فایك تَدى خَد را حفؼ ًوایٌذ

 یذ:آ( از یکی از دٍ رٍش زیر تذست هیFRRزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی )

خذاٍل دیگر ًیازی تِ خذاٍل ارائِ ضذُ در ایي پیَست. در غَرت استفادُ از ایي اضکال ٍ  استفادُ از اضکال ٍ -1 ريش

ّای اخساء ٍ هْارّای آًْا ًویثاضذ، هگر در هَاردی کِ هطخػا رکر گردیذُ است. در ایي هثحث از ایي کٌترل ؽرفیت

 رٍش استفادُ ضذُ است.

هْارّا از استفادُ از رٍضْای هحاسثاتی. در ایي رٍش ؽرفیت خوطی، ترضی، پیچطی، ٍ ّوچٌیي ؽرفیت  -2 ريش

ترل هیگردًذ. در ایي هثحث ایي رٍش هَرد استفادُ لرار ًگرفتِ است. در غَرت ًیاز تِ استفادُ از ایي عرق هحاسثاتی کٌ

 تَغیِ هیطَد. 1-2لسوت  – 2هثحث  –رٍش ترای ضرائظ خاظ، ضَاتظ کذ ارٍپائی 

 وحًٌ استفادٌ از جذايل ي مىحىی َا  2-3-2ج-9

ّا هداز هیثاضذ. همادیر دادُ ضذُ در خذاٍل، دادُ ًطذُ در خذاٍل ٍ هٌحٌییاتی خغی ترای تقییي همادیر استفادُ از درٍى

در هَاردی هوکي است فَاغل هحَری آرهاتَرّای تذست  حذالل اتقاد هَرد ًیاز ترای هماٍهت در تراتر آتص را ارائِ هیذٌّذ.

یاتی ًیس از همادیر دادُ ضذُ ترای درٍىلیکي چَى  آهذُ هٌتح تِ پَضص رٍی آرهاتَرکوتر از آًچِ ترای دٍام الزم است تطَد.

اًذ. در ّر غَرت، ترای تقییي پَضص هَرد ًیاز آرهاتَرّا، رفایت ضَاتظ دٍام، استفادُ هیطَد، ایي همادیر در خذاٍل رکر ضذُ

 افسٍى تر آًچِ در ایي پیَست آهذُ است الساهی است.

 مقايمت در تراتر آتصَای اتعادی ترای تامیه زمان محذيدیت   3-3-2ج-9

ّا ٍ ّوچٌیي ضخاهت تتي تیي ّر حفرُ ٍ ًسدیکتریي سغح تتي رٍیِ در دالْا ٍ دیَارّای هدَف، ضخاهت تتي تیي حفرُ

 هیلیوتر کوتر تاضذ. 25تیطتریي همذار یک پٌدن ضخاهت دال ٍ یا دیَار ٍ یا  ًثایذ از

 هیلیوتر تیطتر تاضذ. 1500از  در دالْای تا تیرچِ، فَاغل هرکس تا هرکس تیرچِ ّا ًثایذ

 درزَا   4-3-2ج-9

ای ساختِ ضًَذ کِ زهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی کل هدوَفِ درز تگًَِ ّای تیي افضاء ٍ لسوتْای هختلف سازُ تایذزدر

 از همادیر تقییي ضذُ در هثحث سَم همررات هلی ایراى کوتر ًثاضذ.

 ضیارَا  5-3-2ج-9

رٍی  از ضیارّا در اخساء تتٌی در هقرؼ آتص سَزی تایذ حتی الومذٍر احتراز ضَد. در غَرت لسٍم تقثیِ ضیار تر استفادُ از

 رفایت ضًَذ. اثرات ضیار تررٍی سایر اخساء را تایذ تا رٍضی هٌغمی ترآٍرد ًوَد. 3-7-2ج-9دیَارّا، تایذ الساهات تٌذ 
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 کىىذٌاضافٍ کردن مًاد عایق    6-3-2ج-9

( اخساء را هیتَاى تا افسٍدى فایك تر رٍی سغح فضَ، توٌؾَر ازدیاد ضخاهت هَرد FRRزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی )

 اضافِ ًوَد. 8-2ج-9یا تْتر فایك ضذى آرهاتَرّای عَلی، هغاتك ضَاتظ تٌذ  ًیاز آى، ٍ

 کٌٌذُ در سغَح فَلاًی ٍیا تحتاًی آًْا افسایص داد.را هیتَاى تا اضافِ ًوَدى هَاد فایك  FRRدر دالْا، 

 را هیتَاى تا اضافِ ًوَدى هَاد فایك کٌٌذُ در سغحی کِ در هقرؼ آتص سَزی لرار هیگیرد افسایص داد. FRRدر دیَارّا، 

 

 دالُا در( FRR) سًزی آتص تراتر در مقايمت زمان  4-2ج-9

 ضخامت مًثر  1-4-2ج-9

 دادُ ضذُ است. ایي ضخاهت ترای اًَاؿ هختلف دال هغاتك زیر تقریف هیطَد: 1-2ج-9ضخاهت هَثر دالْا در خذٍل 

 .ترای دالْای سادُ )هقوَلی( تراتر ضخاهت دال هیثاضذ 

 .ترای دالْای هدَف تراتر تا سغح همغـ خالع دال تمسین تر فرؼ همغـ هیثاضذ 

 دال سادُ تیي تیرچِ ّا هیثاضذ. تیرچِ ّا تراتر تا ضخاهت-ترای دال 

  

  ضخاهت هَثر دال ترای زهاى هماٍهت در تراتر آتص همرر ضذُ  1-2ج-9خذٍل 

 زهاى هماٍهت در تراتر آتص )فایك تَدى(

 )دلیمِ(
 ضخاهت هَثر

(mm) 

30 60 

60 80 

90 100 

120 120 

180 150 

240 175 

 

 ای دالُاکفایت سازٌ   2-4-2ج-9

هتَسظ آرهاتَرّای هحَری یا دیَارّا هتکی ّستٌذ، فاغلِ  ترای دالْای سادُ ٍ یا هدَف کِ تررٍی تیرّا ٍ  1-2-4-2ج-9

 گاّی دال کوتر تاضذ.ظ تکیِیضراتا هٌؾَر ًوَدى  2-2ج-9ًثایذ از همادیر دادُ ضذُ در خذٍل  ّااز لثِ تحتاًی

 

 ّستٌذٍ هتکی تیرّا ٍیا دیَارّا تررٍی کِ هدَف یا ٍ هقوَلی دالْای آرهاتَرّای هحَری فَاغل  2-2ج-9 خذٍل

 عرفِ یک ّایتیرچِ-دال ّوچٌیي

 (mm)تریي الیِ آرهاتَر ، پاییيasفاغلِ هحَری، زهاى هماٍهت در تراتر 
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 (ایکفایت سازُآتص )

 )دلیمِ(

 گاُ سادُدالْای تا تکیِ
 دالْای پیَستِ

 یک عرفِ )یک ٍ دٍ عرفِ(
 دٍ عرفِ

    ⁄              ⁄    
30 10 10 10 10 

60 20 10 15 10 

90 30 15 20 15 

120 40 20 25 20 

180 55 30 40 30 

240 65 40 50 40 

 

ظ تکیِ یاستفادُ از ضرا ّای تسرگتر ٍکَچکتر دال دٍعرفِ هیثاضٌذ.تِ ترتیة فثارت از عَل دّاًِ   ٍ    در خذٍل فَق 

گاُ تاضذ. در غیر ایٌػَرت دال یک عرفِ تلمی دارای تکیِگاّی سادُ ٍلتی هداز است کِ دال دٍ عرفِ در ّر چْار ٍخِ 

 هیطَد.

تریي الیِ پاییيفاغلِ هحَری هتَسظ ضخاهت دال ٍ یا تذٍى دال سر ستَى،  ترای دالْای لارچی تا ٍ 2-2-4-2ج-9

 کوتر تاضذ. 3-2ج-9ًثایذ از همادیر دادُ ضذُ در خذٍل  ظ زیر ترلرار تاضذ،ی، در غَرتیکِ ضراّااز لثِ آرهاتَرّای تحتاًی

 .فاغلِ هحَری تر اساس همذار تازپخص لٌگرّا ئی کِ در آًالیس استفادُ ضذُ است تاضذ 

  گاّْای هیاًی در ّر خْت در توام عَل دّاًِ تػَرت پیَستِ تَدُ ٍ % آرهاتَرّای فَلاًی در رٍی تکی20ِحذالل

 لرار دادُ ضَد.در ًَار ستًَی دال 

 سرستَى دال تذٍى یا تا لارچی دالْای ترای حذالل هحَری فاغلِ ٍ دال ضخاهت 3-2ج-9 خذٍل

زهاى هماٍهت در تراتر آتص 

 (ایکفایت سازُ)

 )دلیمِ(

 (mm)تقذ حذالل 

 (as)فاغلِ هحَری  ضخاهت دال

30 150 10 

60 180 15 

90 200 25 

120 200 35 

180 200 45 

240 200 50 

 

فاغلِ هحَری هتَسظ  ظ زیر لحاػ ضذُ تاضذ،یدر غَرتیکِ ضرا ّای یک عرفِ،تیرچِ-ترای دال  3-2-4-2ج-9

 گاّی دال کوتر تاضذ.ظ تکیِیٍ تا تَخِ تِ ضرا 4-2ج-9ًثایذ از همادیر دادُ ضذُ در خذٍل  ّااز لثِ آرهاتَرّای تحتاًی

 ِتریي الیِ آرهاتَرّای تحتاًی تیرچِ ّا از لثِ تیرچِ هغاتك ضَاتظ تیرّا در ّا ٍ فاغلِ هحَری پاییيفرؼ تیرچ

 تاضذ. 1-5-2ج-9تٌذ 

۲۸۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 سًزی آتص تراتر در طراحی  2ج-9

 

 
 

  کوتر  4-2ج-9فاغلِ هحَری پاییي تریي الیِ آرهاتَرّای تحتاًی دال از لثِ دال از همذار تذست آهذُ از خذٍل

 ًثاضذ.

در غَرتی کِ  ٍ 4-2ج-9گاّْا سادُ تاضٌذ از خذٍل ّای دٍعرفِ در غَرتی کِ تکیِتیرچِ -ترای دال  4-2-4-2ج-9

ّا تیرچِ از لثِ ترای تقییي فرؼ ٍ فاغلِ هحَری هتَسظ آرهاتَرّای تحتاًی 5-2ج-9پیَستِ تاضٌذ از خذٍل گاّْا تکیِ

ّا ٍ فاغلِ هحَری آرهاتَرّای دال تیي تیرچِ ّایاز لثِ استفادُ هیطَد. در ایي دالْا، فاغلِ هتَسظ آرهاتَرّای تحتاًی

 هیلیوتر کوتر تاضذ. 10ٍُ التق 5-2ج-9ٍ  4-2ج-9ّا از تر لائن تیرچِ ًثایذ از همادیر دادُ ضذُ در خذاٍل گَضِ تیرچِ

 تریي الیِ آرهاتَرّای تحتاًی عَلی تایذ هٌؾَر ضَد.ترای پاییي ّااز لثِ فاغلِ هحَری 5-2ج-9ٍ  4-2ج-9در خذاٍل 

 تیرچِ ّای دٍعرفِ غیر پیَستِ-فرؼ هَثر تیرچِ ٍ فاغلِ هحَری حذالل ترای دال  4-2ج-9خذٍل 

زهاى هماٍهت در تراتر 

 ای(آتص )کفایت سازُ

 )دلیمِ(

 (mm)تقذ حذالل 

 (hs)ضخاهت تال  (b)ّا ٍ فرؼ تیرچِ (as)ترخی ترکیثات هوکي فَاغل هحَری 

ٍ فاغلِ هحَری 

(as) 3ترکیة  2ترکیة  1ترکیة  در تال 

as b as b as b as hs 
30 15 80 - - - - 10 80 

60 35 100 25 120 15 200  10 80 

90 45 120 40 160 30 250  15 100 

120 60 160 55 190 40 300  20 120 

180 75 220 70 260 60 410  30 150 

240 90 280 75 350 70 500  40 175 

 

 تیرچِ ّای دٍعرفِ پیَستِ-فرؼ هَثر تیرچِ ٍ فاغلِ هحَری حذالل ترای دال  5-2ج-9خذٍل 

زهاى هماٍهت در تراتر 

 ای(آتص )کفایت سازُ

 )دلیمِ(

 (mm)تقذ حذالل 

 (hs)ضخاهت تال  (b)ّا ٍ فرؼ تیرچِ (as)ترخی ترکیثات هوکي فَاغل هحَری 

ٍ فاغلِ هحَری 

(as) 3ترکیة  2ترکیة  1ترکیة  در تال 

as b as b as b as hs 

30 10 80 - - - - 10 80 

60 25 100 15 120 10 200  10 80 

90 35 120 25 160 15 250  15 100 

120 45 160 40 190 30 300  20 120 

180 60 310 50 600 - - 30 150 

240 70 450 60 700 - - 40 175 

 

 تیرَا در( FRR) سًزی آتص تراتر در مقايمت زمان   5-2ج-9

۲۹۰

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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 تیرّا از ًؾر هماٍهت در تراتر آتص سَزی تِ دٍ گرٍُ تمسین هیطًَذ:

در تراتر آتص سًزی طراحی  4-2ج-9تیرَایی کٍ سطح فًقاوی آوُا تا دال کف )کٍ مطاتق تىذ    1-5-2ج-9

 ضذٌ است( مطترک است

یا تَاسغِ دال در رٍی آًْا حفاػ  در ایي گرٍُ، اٍال تیرّا در لسوت فَلاًی تا دال پَضص عثمِ تػَرت یکپارچِ ریختِ ضذُ ٍ

 ارتفاؿ همغـ ثاتت تَدُ ٍیا تػَرت یکٌَاخت تغییر هیکٌذ. ایداد هیطَد، ٍ ثاًیا فرؼ خاى آًْا در

، ٍ ّوچٌیي فاغلِ هحَری تریي الیِ آرهاتَرّای عَلی تحتاًیپاییيهحَر ، در راستای bترای ایي تیرّا، فرؼ خاى تیر، 

همادیر تذست آهذُ ( تقییي ضذُ تَسظ هثحث سَم همررات هلی ایراى از FRRهتَسظ آًْا ترای زهاى هماٍهت در تراتر آتص )

 ترای تیرّای پیَستِ کوتر تاضذ. 4-2ج-9ترای تیرّای سادُ ٍ یک دّاًِ، ٍ  3-2ج-9 از اضکال

دٍ اًتْای دّاًِ از ًؾر خوطی تػَرت پیَستِ عراحی  ایي گرٍُ تیرّای پیَستِ تِ تیرّایی اعالق هیطَد کِ در یک یا ّر در

 هیطًَذ.

 

 
 

 ( ترای تیرّای سادFRPُزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی)  3-2ج-9ضکل 

 b(mm) فرؼ

 ،amفاغلِ هحَری هتَسظ، 

(mm) 

۲۹۱

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 سًزی آتص تراتر در طراحی  2ج-9

 

 
 

 

 ( ترای تیرّای پیَستFRRِزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی)  4-2ج-9ضکل 

 جًاوة در معرض آتص سًزی میثاضىذ تیرَایی کٍ از تمام   2-5-2ج-9

 4-2ج-9ٍ  3-2ج-9( ترای تیرّای سادُ ٍ پیَستِ تِ ترتیة از اضکال FRRدر ایي گرٍُ ًیس زهاى هماٍهت در تراتر آتص)

 تذست آهذُ ٍ فالٍُ تر هالحؾات لثلی، هَارد زیر ًیس تایذ هلحَػ گردًذ:

 (ارتفاؿ همغـ تیر ًثایذ از کوتریي تقذ خاىb(آى ترای زهاى هماٍهت در تراتر آتص )FRR.هَرد ًؾر کوتر تاضذ ) 

  است کوتر  1-5-2ج-9سغح همغـ تیر از دٍ تراتر سغح هرتقی کِ ضلـ آى تراتر تا همذار  تذست آهذُ هغاتك تٌذ

 ًثاضذ.

  ،کوتر از همذاری کِ ترای حذالل اًذازُ   فاغلِ هحَری هتَسظ ،b ایي همذار ترای توام  آیذ ًثَدُ ٍتذست هی

 آرهاتَرّای عَلی همغـ استفادُ هیطَد.

  

 ستًوُا در( FRR) سًزی آتص تراتر در مقايمت زمان   6-2ج-9

 ای ستًوُاکفایت سازٌ  1-6-2ج-9

 در هَارد زیر: تقییي ًوَد هگر 2-6-2ج-9( در ستًَْا را تایذ تر اساس تٌذ FRRزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی )

استفادُ  3-6-2ج-9در ستًَْائی کِ خسئی از یک سازُ هْارتٌذی ضذُ خاًثی هیثاضٌذ، هیتَاى از ضَاتظ تٌذ  -الف

 ًوَد.

 b(mm) فرؼ

 ،amفاغلِ هحَری هتَسظ، 

(mm) 

۲۹۲

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 سًزی آتص تراتر در طراحی  2ج-9

 

 
 

 تراتر تقذ کَچکتر همغـ آًْا است هیتَاى از ضَاتظ تٌذ  4تسرگتر از  در ستًَْایی کِ تقذ تسرگتر همغـ آًْا تراتر یا -ب

دیَارّا استفادُ ًوَد. در ایي حالت تایذ فرؼ ًوَد کِ ستَى از دٍ ٍخِ رٍترٍ در در هقرؼ آتص است. ترای  2-7-2ج-9

 ّوچٌیي آرهاتَرّای عَلی تایذ در دٍ الیِ )یک الیِ در سوت ّر کذام از ٍخَُ رٍترٍی ستَى( لرار دادُ ضًَذ.

 ای ستًوُاريش محاسثاتی ترای تعییه کفایت سازٌ  2-6-2ج-9

تقییي هیطَد.تقذ کَچکتر ستَى ٍ فاغلِ هحَری هتَسظ آرهاتَرّای عَلی  6-2جای ستًَْا تر اساس خذٍل کفایت سازُ

 ستًَْا ًثایذ از همادیر دادُ ضذُ در خذٍل کوتر تاضذ.

هیتَاى همذار  6-در خذٍل ب
  
 

  
  هٌؾَر ًوَد. در غیر ایٌػَرت، همذار  70/0فؾِ کاراًِ تراتر تا  ارا هح 

کِ تار هحَری   

کِ تار هحَری فطاری یا کططی همغـ تحت تار هحَری خارج از هحَر را تایذ    ستَى در ٌّگام آتص سَزی تَدُ ٍ  

 هحاسثِ ًوَد.

حاالتی لاتل استفادُ است ترای ستًَْائی کِ از یک ٍخِ در هقرؼ آتص لرار هیگیرًذ فمظ ترای  6-2ج-9در خذٍل  bتقذ 

ٍ در غَرتی کِ تر ستَى ًسثت تِ دیَار تیرٍى زدگی داضتِ تاضذ، لسوتی از  کِ تر ستَى ٍ تر دیَار هداٍر آى ّن راستا تَدُ

در ایي حالت فاغلِ ّر تازضَ در دیَار از تر ستَى  ستَى کِ در دیَار ٍالـ است تایذ لادر تاضذ کل تار ٍاردُ را تحول ًوایذ.

 ، ترای زهاى هماٍهت هَرد ًؾر در تراتر آتص سَزی تاضذ. bذ حذ الل تراتر تا فرؼ ستَى، تای

 در سایر هَارد تایذ فرؼ ضَد کِ ستَى در تیص از یک ٍخِ در هقرؼ آتص لرار دارد.

   0.02 در هَاردی کِ
  

  
آرهاتَرّای عَلی دلیمِ تاضذ،  90( تیص از FRRتَدُ، ٍ زهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی ) 

   ستَى تایذ در ّر چْار ٍخِ همغـ تَزیـ ضًَذ.

 ستًَْاترای  ای(، )کفایت سازFRRُزهاى هماٍهت در تراتر آتص   6-2ج-9جذيل 

زهاى هماٍهت در تراتر 

 ای(آتص )کفایت سازُ

 )دلیمِ(

 (mm)حذالل  اتقاد

در تیص از یک ٍخِ در  ترای ستًَْایی کِ ترکیثات هوکي

 هقرؼ آتص ّستٌذ

در یک ٍخِ  ستًَْایی کِ

 در هقرؼ آتص ّستٌذ
  
 

  
     

  
 

  
     

  
 

  
     

  
 

  
     

as b as b as b as b 

30 25 200 25 200 
32 200 

25 155 
27 300 

60 25 200 
36 200 46 250 

25 155 
31 300 40 350 

90 31 200 45 300 53 350 25 155 

120 25 300 38 400 40 450 35 175 

180 
40 250 45 350 57 350 

55 230 
35 350 40 450 51 450 

۲۹۳

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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240 61 350 
63 350 

70 450 70 295 
75 450 

 

هتر کَچکتر تَدُ ٍ حذاکثر خرٍج از هرکسیت تار  3غی هداز است کِ عَل هَثر ستَى از یدر ضرا 6-2ج-9استفادُ از خذٍل 

استفادُ گردد. عَل هَثر ستَى در  1-3-2ج-9کوتر تاضذ. در غیر ایٌػَرت تایذ از ضَاتظ تٌذ  0.15bهحَری ستَى از  

ّائی کِ دارای هْار خاًثی ّستٌذ، ترای زُظ فادی یکساى فرؼ ًوَد. در ساایعَل هَثر آى در ضر هقرؼ آتص را هیتَاى تا

(       دلیمِ، هیتَاى عَل هَثر ستَى را ترای ّوِ حاالت تراتر تا ًػف عَل آزاد ) 30تراتر آتص تیص از  زهاى هماٍهت در

 فرؼ ًوَد.

 ای ستًوُای مُار ضذٌريش جایگسیه ترای تعییه کفایت سازٌ  3-6-2ج-9

 ظ زیر ارضا گردًذ استفادُ ًوَد:یتطرعی کِ ضرا 7-2ج-9تقٌَاى یک راُ حل خایگسیي هیتَاى از خذٍل 

 ستَى در یک سازُ تا هْار تٌذی خاًثی ٍالـ ضذُ تاضذ. – الف

 ستَى ترای تقذ کَچکتر ٍ فاغلِ هحَری آرهاتَرّای عَلی آى در آى تقذ عراحی ضذُ تاضذ. – ب

 ستًَْای هْارضذُترای  ای(، )کفایت سازFRRُزهاى هماٍهت در تراتر آتص  7-2ج-9خذٍل 

زهاى هماٍهت در تراتر 

 ای(آتص )کفایت سازُ

 )دلیمِ(

درغذ 

آرهاتَر 
    

 (mm)حذالل  اتقاد

 as  ٍbترکیثات 

𝜂      𝜂      𝜂      𝜂      
as b as b as b as b 

30 

01/0 
25 150 25 150 30 200 30 300 

    25 250 25 350 

05/0 
25 150 25 150 25 150 30 200 

      25 250 

60 

01/0 
30 150 40 200 40 300 25 500 

25 200 25 300 25 500   

05/0 
25 150 35 150 35 250 40 350 

  25 200 25 350 25 550 

90 

01/0 
40 200 40 300 50 500 40 550 

25 250 25 400 25 550 25 600 

05/0 
35 150 45 200 45 300 50 500 

25 200 25 300 25 550 40 600 

120 

01/0 
50 250 50 400 25 550 60 550 

25 350 25 550   45 600 

05/0 
45 200 45 300 50 450 60 500 

25 300 25 550 25 600 50 600 

۲۹۴

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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180 

01/0 
در  3یادداضت  550 60 500 60 400 50

 600 30 550 25 500 25 زیر خذٍل

05/0 
45 300 50 450 60 500 

75 600 
25 450 25 600 50 600 

240 

01/0 
در  3یادداضت  600 75 550 40 500 60

   600 25 550 25 زیر خذٍل

05/0 
در  3یادداضت  600 70 550 55 450 45

   600 25 500 25 زیر خذٍل

 

 2-2ج-9از راتغِ  𝜂فثارت از تقذ کَچکتر همغـ ستَى هستغیلی یا لغر همغـ دایرُ تَدُ ٍ همذار  b ، 7-2ج-9در خذٍل 

 هحاسثِ هیگردد:

𝜂                                                    (2-2ج-9)                         
  
 

        
       

       

 :تِ یادداضتْای زیر تَخِ ضَد 7-2ج-9در خذٍل 

تَدُ ٍ همذار حذاکثر خارج از  025/0ًسثت خارج از هرکسیت تار هحَری تِ تقذ کَچک ستَى هساٍی یا کَچکتر از  -1

 هیلیوتر تداٍز ًوی ًوایذ. 100هرکسیت از 

فرؼ ضذُ است. ایي ضاتغِ ترای اکثریت ستًَْای  30ًسثت الغری ستَى در هقرؼ آتص کَچکتر یا هساٍی  -2

 ساختواًْای هتقارف غادق است.

 د.هیلیوتر تَدُ ٍاثرات الغری ستَى تایذ ارزیاتی ضَ 600فرؼ همغـ ستَى حذالل  -3

 

 

 دیًارَا در( FRR) سًزی آتص تراتر در مقايمت زمان 7-2ج-9

 

 عایق تًدن دیًارَا  1-7-2ج-9

تذست هیایذ. در ایي خذٍل ضخاهت  8-2ج-9هٌؾَر تاهیي فایك تَدى دیَارّا از خذٍل ِ زهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی ت

دیَار، ٍ در دیَارّای هدَف تراتر تا سغح همغـ خالع دیَار تمسین تر عَل همغـ هَثر در دیَارّای هقوَلی تراتر تا ضخاهت 

 آى هیثاضذ.

 دیَارّا (فایك تَدى، )FRRزهاى هماٍهت در تراتر آتص   8-2ج-9خذٍل 

 زهاى هماٍهت در تراتر آتص )فایك تَدى(

 )دلیمِ(
 ضخاهت هَثر

(mm) 

30 60 

60 80 

90 100 

۲۹۵

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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120 120 

180 150 

240 175 

 

 

 

 

 ای دیًارَاکفایت سازٌ  2-7-2ج-9

، ٍ ضخاهت هَثر    ای آًْا  تا تَخِ تِ فاغلِ هحَری آرهاتَرّا، اهیي کفایت سازُتزهاى هماٍهت در تراتر آتص سَزی توٌؾَر 

 هطخع ضذُ است. 9-2ج-9، در خذٍل  bآًْا، 

 دیَارّا (ایکفایت سازُ، )FRRزهاى هماٍهت در تراتر آتص   9-2ج-9خذٍل 

زهاى هماٍهت در تراتر 

 ای(آتص )کفایت سازُ

 )دلیمِ(

 (mm)حذالل  اتقاد

 as  ٍbترکیثات 
  
 

  
      

  
 

  
     

دیَار در یک ٍخِ در 

 هقرؼ آتص است

دیَار در دٍ ٍخِ در 

 استهقرؼ آتص 

دیَار در یک ٍخِ در 

 هقرؼ آتص است

دیَار در دٍ ٍخِ در 

 هقرؼ آتص است

as b as b as b as b 

30 10 100 10 120 10 120 10 120 

60 10 110 10 120 10 130 10 140 

90 20 120 10 140 25 140 25 170 

120 25 150 25 160 35 160 35 220 

180 40 180 45 200 50 210 55 270 

240 55 230 55 250 60 270 60 350 

 

 السامات دیًارَا  3-7-2ج-9

 محذيدیتُای ارتفاع مًثر دیًار  1-3-7-2ج-9

 تیطتر تاضذ. 40ًسثت ارتفاؿ تِ ضخاهت هَثر دیَار ًثایذ از 

 َای تاسیساتی ي ترقیحفرٌ  2-3-7-2ج-9

کاّص ضخاهت دیَار در  ساًتیوتر هرتـ کوتر تاضذ از 100هتر هرتـ سغح رٍیِ دیَار از  5ّا در ّر در غَرتی کِ سغح حفرُ

تایذ تراتر تا ضخاهت  9-2ج-9، استفادُ ضذُ در خذٍل bهحل حفرُ هیتَاى غرفٌؾر ًوَد. در غیر ایي غَرت ضخاهت دیَار، 

 دیَار هٌْای گَدی حفرُ تاسیساتی ٍیا ترلی هٌؾَر گردد.

 اثرات ضیارَا ترريی کفایت سازٌ ای دیًارَا  3-3-7-2ج-9

 در دیَارّایی کِ تػَرت یک عرفِ فول هیٌوایٌذ:

 .اگر اهتذاد ضیار در خْت دّاًِ تاضذ از ٍخَد ضیار غرفٌؾر هیطَد 

۲۹۶

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 سًزی آتص تراتر در طراحی  2ج-9

 

 
 

  دیَار، ّر کذام کِ  ارتفاؿ 40/0تراتر ضخاهت دیَار ٍیا  4اگر اهتذاد ضیار در خْت فوَد تر دّاًِ تَدُ ٍعَل آى از

تسرگتر است کوتر تاضذ، از ٍخَد ضیار غرفٌؾر هیطَد. در غیر ایٌػَرت ضریة الغری تر اساس ضخاهت کاّص 

 یافتِ دیَار در اثر ضیار هحاسثِ هیگردد.

 دارای رفتار دٍ عرفِ ّستٌذ:در دیَارّایی کِ 

، کوتر ٍیا در غَرتیکِ ضیار رٍی دیَار    در غَرتیکِ ضیار رٍی دیَار تػَرت لائن تَدُ ٍعَل آى از ًػف ارتفاؿ دیَار، 

، کوتر تاضذ از اثرات ضیار غرفٌؾر هیطَد. در غیر ایٌػَرت هیتَاى    تػَرت افمی تَدُ ٍعَل آى از ًػف عَل دیَار ،  

ت الغری دیَار را تر هثٌای ضخاهت کاّص یافتِ در اثر ضیار هحاسثِ ًوَد ٍیا هحل ضیار در دیَار را تػَرت یک ٍخِ یاًسث

 هحاسثِ ًوَد.پاًل تمسین هیکٌذ،  تذٍى تکیِ گاُ کِ دیَار اغلی را تِ دٍ

 اثرات ضیار تر اوسجام ي یا عایق تًدن دیًار  4-3-7-2ج-9

 اًسدام ٍیا فایك تَدى دیَار در هَارد زیر هیتَاى غرفٌؾر ًوَد:از اثرات ضیار تر 

  هیلیوتر ًثاضذ. 30فوك ضیار تیطتر از 

  هرتـ تیطتر ًثاضذ.وتر تیساً 10سغح همغـ فرضی ضیار از 

  ساًتیوتر هرتـ تیطتر  1000هتر هرتـ سغح دیَار در یک ٍ یا ّر دٍ رٍیِ دیَار از  5سغح همغـ عَلی ضیار در ّر

  ًثاضذ.

 تاضذ. ر ایٌػَرت تایذ اثرات الغری ضاهل ضخاهت کاّص یافتِ دیَار در اثر ضیاریدر غ

 

 کىىذٌ عایق اضافی مصالح از استفادٌ تا آتص تراتر در مقايمت زمان کردن اضافٍ  8-2ج-9

 استفادٌ از مصالح عایق کىىذٌ  1-8-2ج-9

هٌؾَر اضافِ کردى ضخاهت هَثر ٍ یا اضافِ کردى فاغلِ ِ ت تتي هَخَد استفادُ از هػالح فایك کٌٌذُ تررٍی سغح رٍیِ

 ظ زیر هداز است:یضرا هحَری آرهاتَرّای عَلی، ٍ یا ّردٍ تا

 ِلسوت ٍرهیکَالیت  4ای کِ ترکیة حدوی هػالح آًْا از یک لسوت سیواى ٍ ّای پیص ساختِاستفادُ از ٍرل

 رٍیِ تتي چسثیذُ ضذُ تاضذ.)ٍیا پرلیت( تطکیل ضذُ ٍ تِ ًحَ هٌاسثی تِ 

 کیلَگرم گچ  100هترهکقة هاسِ ٍ  16/0ٍرهیکَالیت )یا پرلیت( کِ تػَرت هخلَط -استفادُ از پَضطْای گچی

ساختِ ضذُ تاضٌذ تػَرت غفحات پیص ساختِ ای کِ پس از خطک ضذى تِ رٍیِ تتي تِ ًحَ هٌاسثی چسثاًیذُ 

 تررٍی سغح تتي لرار دادُ ضًَذ.یا تػَرت پاضیذًی ٍیا هالِ کطی  هیطًَذ ٍ

  استفادُ از ّرگًَِ هػالح ٍیا ٍرلْایی کِ تر اساس آزهایص ّای استاًذارد هماٍهت در تراتر آتص هٌاسة تطخیع

 دادُ ضذُ تاضٌذ.

 ضخامت مصالح عایق کىىذٌ  1-1-8-2ج-9

 استاًذارد آتص تقییي ضًَذ.حذالل ضخاهت هػالح فایك کٌٌذُ اضافی تررٍی تتي تایذ تر اساس آزهایطْای 

-8-2ج-9ٍیا  1-1-8-2ج-9استفادُ از هػالح رکر ضذُ در تٌذّای خْت در غَرت فذم اًدام ّرگًَِ آزهایص استاًذارد، 

، حذالل ضخاهت هَرد ًیاز ترای هػالح اضافِ ضذُ تررٍی تتي تراتر تا اختالف پَضص هَرد ًیاز ٍیا ضخاهت هَثری کِ در 1-2

. ضخاهت 75/0ایي تٌذ هطخع ضذُ است ٍ پَضص ٍالقی ٍیا ضخاهت هَثر ٍالقی، ّر کذام کِ حاکن تاضذ ضرتذر ضریة 

 د گردد.هیلیوتر تیطتر هحذٍ 5تذست آهذُ تایذ تِ ًسدیکتریي 

۲۹۷

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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 مالٍ کطی ضذٌ در جا یا َای پاضیذٌ ضذٌ يمالتمسلح کردن   2-1-8-2ج-9

هٌؾَر خلَگیری از ِ هٌاسة تتسلیح هیلیوتر تیطتر تاضذ تایذ از  10در هَاردی کِ ضخاهت الیِ فایك اضافِ ضذُ در خا از 

 استفادُ ضَد.ضذى پَضص از تتي هَخَد در ٌّگام آتص سَزی  خذا

 

 مىظًر افسایص زمان مقايمت در تراتر آتص سًزیٍ کردن مصالح ريیٍ دالُا تاضافٍ   2-8-2ج-9

FRR  ترای دالْا را هیتَاى تا اضافِ کردى هػالح اضافی یکپارچِ تا هػالح دال ٍ یا هدسای از آى تر رٍی دال افسٍد. در

 :تذست هیایذ 2-2ج-9، از راتغِ      ایٌػَرت، حذالل ضخاهت الیِ اضافی،  

 

                                                                     ( 3-2ج-9)                         

 

ترای زهاى  1-2ج-9فثارت از تفاٍت تیي ضخاهت هَثر دال هَرد ًؾر ٍ ضخاهت هَثری کِ از خذٍل    در راتغِ فَق  

     هماٍهت در تراتر آتص سَزی هَرد ًؾر تذست هیایذ هیثاضذ.

، ٍ ترای رٍیِ 80/0، ترای رٍیِ اضافی از خٌس تتي سثک تراتر تا 0/1ترای رٍیِ اضافی از خٌس تتي هقوَلی تراتر تا  kضریة  

الیِ ضذ سایص در لسوت فَلاًی )ٍیا تلَکْای گچی کِ تِ یکذیگر لفل ٍتست هیطًَذ( کِ دارای یک  اضافی از خٌس گچ

            هیثاضذ. 60/0است تراتر تا 

۲۹۸

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
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 مدل خزپائیتحلیل تا  3ج-9

 گستزه 1-3ج-9

 ٞٙذسي ٘بپيٛستٍي يب ٚ ثبر ٞبآٖ در وٝ ػضٛ، اس ٞبييثخص يب ٚ ايسبسٜ ثتٙي اػضبي طزاحي ثزاي پيٛست ايٗ 1-1-3ج-9

 .است وبرثزد لبثُ ضٛد،ٔي ػضٛ ٔمطغ در وز٘ص خطي غيز تٛسيغ سجت

 صٛرتي ثٝ ثٙذ، ٚ ثست ٔذَ يه تطىيُ ثب تٛأٖي را ػضٛ يه اس ٘بپيٛستٝ ي٘بحيٝ يب ٚ ثتٙي ايسبسٜ ػضٛ ٞز 2-1-3ج-9

 .ٕ٘ٛد طزاحي ضٛد، ٔذَ آَ ايذٜ خزپبي يه ضىُ ثٝ ٘بحيٝ يب ػضٛ آٖ وٝ

 

 تعاریف 2-3ج-9

 تؼبريف سيز در ٔذَ خزپبئي استفبدٜ ٔيطٛد. 1-2-3ج-9

 اِف ٚ ة(. 1-3ح-9در ٞٙذسٝ ٚ يب ثبرٞبي ٚاردٜ )ضىُ تغييز ٘بٌٟب٘ي  – ناپیوستگی

 

      

   ناپیوستگی تارگذاری و هندسی (ب                                           هندسیناپیوستگی ( الف    

 نواحی تا ناپیوستگی  1-3ج-9شکل 

ٔمطغ  يب ثب تٛا٘ذ ثصٛرت ٔٙطٛري ٚايٗ ػضٛ ٔي تحت فطبر لزار دارد.وٝ  ئيخزپب ٔذَػضٛي در – (عضو فشاری)تست 

 يب تمبطغ .(2-3ح-9)ضىُ ٔتغيز)در ٚسط ػضٛ سطح ٔمطغ ثشرٌتز است( وٝ در اصطالح ثٝ آٖ ثطزي ضىُ ٌفتٝ ٔيطٛد ثبضذ

  .ثبضذ ٞب ٌزٜ در ثبيذ ٞبثست  پٛضب٘ي ٞٓ

۲۹۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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 عمیق  مدل خزپایی ساده تزای یک تیز -2-3ج-9شکل 

 ػضٛي در ٔذَ خزپبئي وٝ تحت وطص لزار دارد. - (عضو کششی) تند

 ثبضذ.ٌذر وزدٜ ٚداراي ثؼذ ٕ٘ياي در ٔذَ خزپبئي وٝ ٔحٛرٞبي اػضبء فطبري، وططي، ٚ ثبرٞبي ٔتٕزوش اس آٖ ٘مطٝ – گزه

 حجٕي اس ثتٗ در اطزاف ٌزٜ وٝ ٘يزٚٞب را اس اػضبء فطبري ٚ وططي ثٝ ٌزٜ ٔٙتمُ ٔيىٙذ. – ناحیه گزه

 .لسٕتي اس ػضٛ وٝ در آٖ تئٛري تٛسيغ خطي وز٘ص ٞب لبثّيت وبرثزد دارد - Bناحیه 

اي ثزاثز ارتفبع يب ػٕك ٔٛثز ػضٛ اس آٖ ٚالغ ضذٜ اي اس ٔحُ ٘بپيٛستٍي تب فبصّٝلسٕتي اس ػضٛ وٝ در ٔحذٚدٜ - D ناحیه

 (. 3-3ح-9)ضىُ  است

 

 گاه سادهدر تیز تا تکیه Dو  Bنواحی  -3-3ج-9شکل 

 کلیات 3-3ج-9

ٞب( ستتطىيُ ضذٜ ا٘ذ ٚ اػضبء وططي )ثيب ثتٗ ٚ آرٔبتٛر ثٝ تٟٙبئي ٚ ثتٗ وٝ اس ٟبستجٔذِٟبي خزپبيي اس تؼذادي 1-3-3ج-9

 ثبرثز يخزپبٞب ثٝ يىذيٍز ٔتصُ ضذٜ ٚ يه سيستٓ وٝ اس آرٔبتٛرٞب تطىيُ ضذٜ ا٘ذ سبختٝ ٔيطٛد. ايٗ اػضبء در ٔحُ ٌزٜ

 ٞبي خزپبئي اِشأبت سيز ثبيذ رػبيت ضٛد:در ٔذَ دٞٙذ.را تطىيُ ٔي فزضي

 ٘بحيٝ ٌزٜ
 ثطزي ضىُثست 

 ثٙذ

سبدٜ ضذٜ ثٝ  ثست

 ضىُ ٔٙطٛري

 D٘بحيٝ  D٘بحيٝ 

 B٘بحيٝ 

۳۰۰

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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 فمط تحت ثبرٞبي ٔحٛري لزار ٔيٍيز٘ذ. ٞب ٚ ثٙذٞبثستٔحُ ٚارد ضذٖ ثبرٞب فمط اس طزيك ٌزٜ ٞب ثٛدٜ ٚ  -اِف

 يب ثٝ اػضبي ٔجبٚر ثبضذ. ٔذَ خزپبئي ثبيذ ٔطخص وٙٙذٜ ٔسيز ا٘تمبَ ثبر ثٝ تىيٝ ٌبٟٞب ٚ –ة 

 اصَٛ تؼبدَ استبتيىي ثيٗ ٘يزٚٞبي ٚاردٜ ٚ ػىس اِؼُٕ ٞب ثبيذ ثزلزار ثبضذ. –ح 

 ثبيذ در ٔذَ ٔٙظٛر ضٛ٘ذ. ، ٚ ٌزٜثٙذ، ثستاثؼبد  –ت 

 را فمط در ٔحُ ٌزٜ ٞب لطغ ٕ٘بيذ. ٞبثستثبيذ سبيز ثست ٞز  –ث 

 را در ٔحّي غيز اس ٌزٜ ٞب لطغ ٕ٘بيٙذ. ٞبثست ديٍز ٚ يبثٙذٞبي ٘ذ ٔيتٛا ثٙذ –ج 

 درجٝ ثبضذ. 25در ٞز ٌزٜ ٘جبيذ وٕتز اس  ثست ٚ ثٙذ ٔحٛرٞبي ساٚيٝ ثيٗ –چ 

 ذ.٘٘يش رػبيت ضٛ  8-11-9ثخص وٝ ثز اسبس ٔذَ خزپبئي ٔحبسجٝ ٔيطٛ٘ذ ثبيذ ضٛاثط  ٞبي ػٕيكدرتيز –ح 

  ) ٘ٝ ثزضي ثٝ ػٕك آٟ٘ب ب٘سجت دٞٔحبسجٝ ٔيطٛ٘ذ ٚ ٞبئي وٝ ثب استفبدٜ اس ٔذَ خزپبئي ٘طيٕٗدر  –خ 
 2( اس  ⁄ 

 راثطٝ سيز ٘يش ارضبء ضٛد. 6-4-17-9ٚ  2-4-17-9وٕتز است ثبيذ ػالٜٚ ثز رػبيت ثٙذٞبي 

                                                             (1-3ح-9)
  
 

  
       

 ،در ٘ظز ٌزفتٝ ٔيطٛد.)ٔيّيٕتز ٔزثغ( ثستدر يه ٔذَ خزپبيي، ػٕٛد ثز ٔحٛر  ثستسطح ٔمطغ ػزضي در يه ا٘تٟبي     :

  
پيص تٙيذٜ )ٍٔب پبسٍبَ( ،   : ٔمبٚٔت تسّيٓ ٔطخصٝ ثزاي آرٔبتٛر غيز   ٔمبٚٔت فطبري ٔطخصٝ ثتٗ) ٍٔب پبسٍبَ( ،:   

 : فبصّٝ آخزيٗ تبرفطبري تب ٔزوش آرٔبتٛر وططي طِٛي )ٔيّيٕتز(.    :  ػزض جبٖ يب لطز ٔمطغ دايزٜ اي )ٔيّيٕتز( ،   

استفبدٜ اس ٔذَ خزپبئي ثزاي ٔحبسجٝ لسٕتٟبئي اس سبسٜ ثتٗ آرٔٝ وٝ در آٟ٘ب تئٛري تٛسيغ خطي وز٘ص ٞب  2-3-3ج-9 

، ٚ )٘بپيٛستٍي( ٞبي ٔتٕزوشاريذيب ثبرٌ ٞٙذسٝ ٚٞبي تغييزات ٘بٌٟب٘ي در ٞب، ٔحُ٘طيٕٗ، ي ػٕيكٞبتيزصبدق ٘يست ٔثُ 

 ٞب ٚ ديٛارٞبي داراي ثبسضٛ وبرثزي دارد.ديبفزآٌ

ضذٜ را دارا است ثبيذ يه ٔسيز لبثُ لجَٛ ا٘تمبَ ٘يزٚ اس ٔحُ  اي وٝ ضىُ يه خزپبي ايذٜ آَٔذَ وّي سبسٜ 3-3-3ج-9

استفبدٜ اس ٔذَ خزپبئي در ثزخي  4-3ح-9را پٛضص دٞذ. ضىُ  Bدر ٘بحيٝ  ٔجبٚر يٞب ٚ يب اجشاٌبٜٚارد ضذٖ ثبر تب تىيٝ

ثبضذ را ٘طبٖ ٞبي ايجبد ضذٜ در ػضٛ ٔياػضبء ٚ يب لسٕتٟبئي وٝ در آٟ٘ب تٙص ٞبي ايجبد ضذٜ در ٔذَ خزپبئي ٘طبٍ٘ز تٙص

 ٔيذٞذ.

 را ارضب ٕ٘بيذ وٝ ضبُٔ: Sn≥Uٔمبٚٔت طزاحي ٞز ثست، ثٙذ ٚ ٘بحيٝ ٌزٞي در ٔذَ خزپبئي ثبيذ ضزايط  4-3-3ج-9

 Fns≥Fusٞب: ثست -الف

 Fnt≥Futٞب: ثٙذ -ب

 Fnn≥Fus: اي٘ٛاحي ٌزٜ -ج
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 ای هایی اس تست و تند در اعضای ساسهنمونه  4-3ج-9 شکل

 ثب تىيٝ ٌبٜ سبدٜتيز ٚ وٙسَٛ  -اِف

 ػٕيكتٙص ٚ ٔذَ خزپبيي ثزاي يه تيز تٛسيغ  -ة

 لطزي در جبٖ داراي خبٔٛت ثست -ح

 ٔذَ

 ثب ثبسضٛ ثشريػٕيك تيز  -ت

 جشئيبت

 سزضٕغ -ث

 ثبر رفت ٚ ثزٌطتي

 ثست  

 ثٙذ
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 (هاتستاعضای فشاری )  4-3ج-9

 تست مقاومت 1-4-3ج-9

فطبري ثز رٚي آٖ ػُٕ ٔيىٙذ در تٕبْ طَٛ ػضٛ ثبثت  سطح ٔمطؼي اس ػضٛ وٝ ٘يزٚي ٞبثستدر ثزخي اس  1-1-4-3ج-9

، سطح ٔمطؼي وٝ ٘يزٚي فطبري ثز رٚي آٖ ػُٕ ٔيىٙذ ٞبثستدر اوثزيت ِٚي ٔٙطٛري ٌفتٝ ٔيطٛد.  ثستاست وٝ ثٝ آٖ 

 (.5-3ح-9ثطزي ضىُ ٌفتٝ ٔيطٛد )ضىُ  ثستدر ٚسط ػضٛ ٌستزدٜ تز اس دٚ ا٘تٟبي آٖ ٔيجبضذ وٝ ثٝ آٖ 

 ، ثصٛرت سيز ٔحبسجٝ ٔيطٛد:    ، ثستٔمبٚٔت فطبري اسٕي ٞز  2-1-4-3ح-9

 ثذٖٚ آرٔبتٛرٞبي طِٛي  ٞبي ثستدر  -الف 

                                                                                         (2-3ج-9)          

 ثب آرٔبتٛرٞبي طِٛيٞبي ثستدر  -ب 

                                                                             (3-3ج-9)          
   

  

در ٚجٝ  در ا٘تٟبي ٔٛرد ٘ظز ثستسطح ٔمطغ     ٚ  دٚ ا٘تٟب ٔمذارٔحبسجٝ ضذٜ در ثزاثز ثب وٛچىتزيٗ     ر رٚاثط فٛق د

   ٔيطٛد.ٔحبسجٝ  4-1-4-3ح-9ثز اسبس ثٙذ  ٔمبٚٔت فطبري ٔٛثز ثتٗ ثٛدٜ ٚ     ٘بحيٝ ٌزٜ ثٛدٜ ٚ 
سطح ٔمطغ آرٔبتٛر    

  ، ٚ ثست فطبري در أتذاد طَٛ
است. ثزاي ثست در آرٔبتٛرٞبي فطبري ٔحبسجٝ ضذٜ ثز اسبس ظزفيت ٔحٛري اسٕي تٙص   

  ٍٔبپبسىبَ، ٔمذار  420آرٔبتٛرٞبي ثب تٙص تسّيٓ وٕتز اس 
 در ٘ظز ٌزفت.   را ٔيتٛاٖ ثزاثز ثب    

. ضٛد ٔحبسجٝ 5-3ح-9ضىُ طجك ،ثست ا٘تٟبي در ٟٔبرثٙذي ضزايط ٚ ٔٛجٛد ثتٗ سطح ٌزفتٗ ٘ظز در ثب ثبيذ Acs ٔمذار

 اس طِٛي آرٔبتٛر لطز ثزاثز8 حذاوثز فبصّٝ تب ٔيتٛا٘ذ ٔٛثز ثتٗ سطح است، ضذٜ ٟٔبر آرٔبتٛرٌذاري ثب فمط ثست وٝ ٍٞٙبٔي

 .ضٛد ٌزفتٝ ٘بديذٜ  5-3ح-9 ضىُ طجك ثتٗ پٛضص ٚ ضٛد ٌزفتٝ ٘ظز در ضذٜ ثستٝ خبٔٛتٟبي طِٛي آرٔبتٛر

 

     
 ٟٔبر ضذٜ ثب صفحٝ تٕبسي ٚ آرٔبتٛر ثستة:                                       ٟٔبرضذٜ ثب آرٔبتٛر ثستاِف: 
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 ثستٟٔبر ضذٜ ثب صفحٝ تٕبسي ٚ  ثستح: 

 تستاثز شزایط مهارتندی تز سطح مقطع عزضی موثز   5-3ج-9شکل 
 

ٔحبسجٝ  5-1-4-3ح-9ٚ  4-1-4-3ح-9، ثز اسبس ثٙذٞبي     ، ثستٔمبٚٔت فطبري ٔٛثز ثتٗ در يه  3-1-4-3ج-9

 ٔيطٛد.

 را ثبيذ اس راثطٝ سيز ٔحبسجٝ ٕ٘ٛد: ثست، در يه     ٔمبٚٔت فطبري ٔٛثز ثتٗ،  4-1-4-3ج-9

                                                                                    (4-3ج-9)            
  

ٔحبسجٝ ضذٜ ٚ در آٖ  1-3ح-9را ٔيذٞذ ٚ ثزاسبس جذَٚ  ثستضزيجي است وٝ ٔمبٚٔت ٔٛثز ثتٗ در    در راثطٝ فٛق  

 ثز رٚي ٔمبٚٔت فطبري ٔٛثز ثتٗ در ٘ظز ٌزفتٝ ضذٜ است.اثزات تزن خٛردٌي ٚ آرٔبتٛرٞبي وٙتزَ تزن خٛردٌي 

 تستدر    ضزیة  1-3ج-9جدول 

    وٙذرا لطغ ٔي ثستآرٔبتٛر  ثستضىُ ٚ ٔٛلؼيت 

داراي ٔمطغ يىٙٛاخت در تٕبْ طَٛ خٛد  ثست

 است.
--- 1.0 

اي اس يه ػضٛ لزار دارد وٝ ثٝ در ٘بحيٝ ثست

 وٙذ.صٛرت ثطزي ضىُ ػُٕ ٔي

 0.75 2-4-3ح-9ٔطبثك ثٙذ 

 0.60λ ٘يست 2-4-3ح-9ٔطبثك ثٙذ 

ٞبي وططي در اػضبء وططي ٚ يب لسٕت ثست

 سبيز اػضب لزار دارد.
--- 0.40λ 

 0.60λ --- سبيز ٔٛارد

 

    ، ٔيتٛاٖ اثز ايٗ آرٔبتٛرٞب در اسديبد ٔمذار ثستدر صٛرت استفبدٜ اس آرٔبتٛرٞبي ٔحصٛروٙٙذٜ در طَٛ  5-1-4-3ج-9

 ثز اسبس آسٔبيص ٚ يب رٚاثط تحّيّي ٔؼتجز ٔٙظٛر ٕ٘ٛد.را 
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 میکنندآرماتورهائی که اعضاء فشاری تطزی شکل راقطع  2-4-3ج-9

ٔحبسجٝ ضذٜ ا٘ذ، آرٔبتٛرٞبئي وٝ ثبيذ در ثزاثز وطص          ثطزي ضىُ وٝ ثب ضزيت ٞبي ثستدر  1-2-4-3ج-9

 ثذيٗرالطغ وٙٙذ.  ثستٔمبٚٔت وٙٙذ ثبيذ ٔحٛر  ثست لسٕتٟبي ٔيب٘يفطبر در ٌستزدٜ ضذٖ سطحػزضي ايجبد ضذٜ در اثز

 ثب ٔٛاسي راستبي در 1 ثٝ 2 ضيت ثب ضىُ ثطزي ثست يه در فطبري ٘يزٚي وٝ آٖ فزض ثب را ػزضي وطص تٛأٖي ٔٙظٛر

 .ٕ٘ٛد تؼييٗ يبثذ،ٔي ٌستزش ثست ٔحٛر ثز ػٕٛد راستبي ثٝ ٘سجت ثست ٔحٛر

در  3-21-9ٔحبسجٝ ٔيطٛ٘ذ، ثبيذ ٔطبثك ضٛاثط ثٙذ  1-2-4-3ح-9آرٔبتٛرٞبي ػزضي وٝ ثز اسبس ثٙذ  2-2-4-3ج-9

 داراي طَٛ ٌيزائي وبفي ثبضٙذ. ثستخبرج اس ٔحذٚدٜ 

  درصٛرتيىٝ  3-2-4-3ج-9
 ثب ٔتمبطغ صٛرت ثٝ ضذٜ تٛسيغ وططي آرٔبتٛرٞبي ٍٔبپبسىبَ ثبضذ، 40وٛچىتز يب ٔسبٚي   

  .ٕ٘ٛد تّمي ٔٙبست 1-2-4-3ح-9 ثٙذ تبٔيٗ ثزاي تٛأٖي ضٛد،ٔي ٔحبسجٝ( 5-3ح) يراثطٝ اسبس ثز وٝ را ثست ٔحٛر

∑                                                            (5-3ج-9)   
   

    
                                     

ٔحٛر    وٝ ثب ساٚيٝ  iاس يىذيٍز ٚ در أتذاد ٔحٛر    سطح ٔمطغ وُ آرٔبتٛرٞبي تٛسيغ ضذٜ ثٝ فبصّٝ      در راثطٝ فٛق 

 ٔيجبضذ. ثستػزض    ، ٚ  7-3ح-9وٙٙذ ثٛدٜ، ضىُ رالطغ ٔي ثست

 

 تزک خوردگی                                                    -الف مدل خزپائی                              -ب                                              

 تطزی شکل هایتستتزک خوردگی و مدل خزپائی   6-3ج-9شکل 

 

  Acػزض ثزاي ٔحبسجٝ 

 ثست

 ثٙذ
 تزن
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 را قطع میکنند تستآرماتورهائی که   7-3ج-9شکل 

    ٔتؼبٔذ ٚ ثب سٚايبي ضجىٝ ثصٛرت  را ٔيتٛاٖ يبٙذ ٔيجبضالسْ  3-2-4-3ح-9آرٔبتٛرٞبئي وٝ ثزاسبس ثٙذ  4-2-4-3ج-9

. در صٛرتيىٝ آرٔبتٛر فمط در لزار داد ثست٘سجت ثٝ ٔحٛر     يب فمط در يه أتذاد ثبساٚيٝ  ، ٚثست٘سجت ثٝ ٔحٛر     ٚ 

 درجٝ وٕتز ثبضذ. 40٘جبيذ اس    أتذاد لزاردادٜ ضٛد، ساٚيٝ يه 

 

 تست در  جشئیات آرماتور 3-4-3ج-9

-9ثب تًٙ ٞبي ثستٝ ٔطبثك ثٙذ  آٖ طَٛ در ٚ ثٛدٜ ثست ٔحٛر ٔٛاسي ثبيذ ٞبثست در فطبري ٞبيآرٔبتٛر 1-3-4-3ج-9

 ٔحصٛر ضذٜ ثبضٙذ. 4-3-4-3ح-9ٚيب ثب دٚرپيچ ٞبئي ٔطبثك ثٙذ  3-3-4-3-ح

  ٌٛ٘ٝ اي ٟٔبر ضٛ٘ذ وٝ ثتٛا٘ٙذ تٙص ٝ ٘بحيٝ ٌزٜ ثٚجٝ آرٔبتٛرٞبي فطبري ثبيذ در  2-3-4-3ج-9
 وٝ ثز اسبس ثٙذ   

 را تبٔيٗ ٕ٘بيٙذ.ٔحبسجٝ ٔيطٛد    1-4-3ح

 ٚ سبيز لسٕتٟبي ايٗ ثٙذ ثبضٙذ. 2-6-21-9ٔطبثك ثٙذ  تٍٟٙبي ثستٝ ثبيذ 3-3-4-3ج-9

ثزاثز  16ثزاثز لطز تًٙ، ٚيب  48، ثستٔمطغ ثؼذ ، اس يىذيٍز ٘جبيذ اس وٛچىتزيٗ  sفبصّٝ تٍٟٙبي ثستٝ،  –اِف 

 آرٔبتٛرطِٛي فطبري ثيطتز ثبضذ.

 دٚرتز لزار دادٜ ضٛد. ثستاس ٚجٝ ٘بحيٝ ٌزٜ در ٞز يه اس دٚ ا٘تٟبي  0.5sاِٚيٗ تًٙ ثستٝ ٘جبيذ ثيص اس   –ة 

يب سبيز  ٞبي ػضٛ، ٚٞزوذاْ اس ٔيٍّزدٞبي طِٛي ٚالغ در ٌٛضٝٞبي ثستٝ ثبيذ ثٍٛ٘ٝ اي ٘صت ضٛ٘ذ وٝ تًٙ –ح 

درجٝ وٝ  135 حذاوثز ٞب ثب ساٚيٝ لالة ا٘تٟبئيٞب ٚيب سٙجبقآرٔبتٛرٞبي طِٛي ثصٛرت يه در ٔيبٖ ثٛسيّٝ ٌٛضٝ تًٙ

 ػضٛ فطبري

 ٔحٛر ػضٛ فطبري

ٔحذٚدٜ 

 ػضٛ فطبري
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 150آرٔبتٛرٞب اس ٞيچ وذاْ اس آرٔبتٛرٞبي طِٛي اس  چٙيٗ آساد  يدر ثز ٌزفتٝ ضذٜ ٚ فبصّٝ ا٘ذثطزف داخُ خٓ ضذٜ

 ٔيّيٕتز ثيطتز ٘جبضذ.

 ثبضٙذ.  3-6-21-9ٞبي ٔحصٛر وٙٙذٜ آرٔبتٛرٞبي فطبري ثبيذ ٔطبثك ثٙذ دٚرپيچ 4-3-4-3ج-9

 ها( ندتاعضاء کششی ) 5-3ج-9

 کششی مقاومت اعضاء 1-5-3ج-9

 :، اس راثطٝ سيز ثذست ٔي آيذ    ظزفيت وططي اسٕي يه ػضٛ وططي،  1-1-5-3ج-9

                                                                                     (6-3ج-9)          

 جشئیات آرماتورگذاری اعضاء کششی 2-5-3ج-9

 ثبضذ.ٔحٛر آرٔبتٛرٞبي وططي ثبيذ ثز رٚي ٔحٛر ػضٛ وططي ٔٙطجك  1-2-5-3ج-9

 است، رفتٝ وبر ثٝ خزپبئي ٔذَ در وٝ صٛرتي ثٝ ثٙذ ٔحٛر ثب ثبيذ ثٙذ آرٔبتٛرٞبي ئجٕٛػٝ ٔيب٘ي ٔحٛر 1-2-5-3ج-9

 .ثبضذ ٔٙطجك

 ٟٔبر آرٔبتٛرٞبي ػضٛ وططي ثبيذ ثٝ يىي اس دٚ رٚش سيز ا٘جبْ ضٛد: 2-2-5-3ج-9

 تفبٚت ٘يزٚي ثيٗ اػضبءوططي در دٚ طزف ٞز ٌزٜ ثبيذ در ٘بحيٝ آٖ ٌزٜ ٟٔبر ضٛد. -الف

ثز ٘بحيٝ ٌزٜ اس ثبيذ در ٞز جٟت ٘يزٚي وططي  ئٟبرضٛد، ختٓ ٔيثٝ آٟ٘ب  ثٙذ ي وٝ يه يب چٙذادر ٘ٛاحي ٌزٜ -ب

 تبٔيٗ ٌزدد.( 8-3ح-9تٛسؼٝ يبفتٝ )ضىُ 

 

 هاگزه 6-3ج-9

 مقاومت ناحیه گزه 1-6-3ج-9

 ، اس راثطٝ سيز ٔحبسجٝ ٔيطٛد.    ٔمبٚٔت فطبري اسٕي ٘بحيٝ ٌزٜ،  1-1-6-3ج-9

                                                                                      (7-3ج-9)          

-3ح-9ٚيب  4-1-6-3ح-9ثز اسبس ثٙذٞبي      ٚ  3-1-6-3ح-9ٚ يب 2-1-6-3ح-9ثز اسبس ثٙذٞبي      در راثطٝ فٛق 

 ٔحبسجٝ ٔيطٛد. 6-1-5
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 يبفتٝ تٛسؼٝ ايٌزٜ ٘بحيٝ 8-3ج-9 ضىُ

 ، اس راثطٝ سيز ٔحبسجٝ ٔيطٛد.    ٚجٝ ٘بحيٝ ٌزٜ، ٔمبٚٔت فطبري ٔٛثز ثتٗ در  2-1-6-3ج-9

                                                                                   (8-3ج-9)           
  

 ثذست ٔيبيذ. 2-3ج-9اس جذَٚ ضزيجي است وٝ ٔمبٚٔت ٔٛثز ثتٗ درٌزٜ را ٔيذٞذ ٚ   

  در نواحی گزه   ضزیة  -2-3ج-9جدول 

    ٚضؼيت ٘بحيٝ ٌزٜ

 1.0 ٞب، يب ٞز دٚ در تٕبس استٌبٜتىيٝ٘بحيٝ ٌزٜ ثب اػضبء فطبري، 

 0.8 در ٘بحيٝ ٌزٜ ٟٔبر ضذٜ است ثٙذيه 

 0.6 ا٘ذدر ٘بحيٝ ٌزٜ ٟٔبر ضذٜ ثٙذدٚ يب چٙذ 

 تحّيُاثزات آٟ٘ب اس طزيك آسٔبيص ٚيب  آرٔبتٛرٞبي ٔحصٛر وٙٙذٜ در ٘بحيٝ ٌزٜ استفبدٜ ضذٜ ٚ وٝ يدر صٛرت 3-1-6-3ج-9

 را افشايص داد.    ضذٜ ثبضذ، ٔيتٛاٖ ٔمذار  ٔٙظٛر

 ، را ٔيتٛاٖ ثزاثز ثب وٕتزيٗ دٚٔمذار سيز ٔٙظٛر ٕ٘ٛد.    سطح ٞزيه اس ٚجٜٛ ٘بحيٝ ٌزٜ،  4-1-6-3ج-9

 است.    سطح ٚجٟي اس ٘بحيٝ ٌزٜ وٝ ػٕٛد ثز أتذاد ٘يزٚي  -الف

 أتذاد ٔٙتجٝ ٘يزٚٞبي اثز وٙٙذٜ ثز ٘بحيٝ ٌزٜ ٔيجبضذ. سطح ٔمطؼي اس ٘بحيٝ ٌزٜ وٝ ػٕٛد ثز -ب

ثٛدٜ  4-1-6-3ح-9ثٙذ  ٔطبثكدر يه ٔذَ خزپبئي سٝ ثؼذي، سطح ٞزيه اس ٚجٜٛ ٘بحيٝ ٌزٜ ثبيذ حذالُ  5-1-6-3ج-9

ٚجٟي اس ٘بحيٝ ٌزٜ وٝ ػضٛ ثٝ آٖ ٚصُ  ثز رٚي ثستضىُ ٞز يه اس ٚجٜٛ ٘بحيٝ ٌزٜ ثبيذ ٔطبثٝ ضىُ تصٛيز ا٘تٟبي  ٚ

 ٔيطٛد ثبضذ.

۳۰۸
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 یخزپائ مدلتحلیل تا  3ج-9

 

 
 

 

 ساسی خزپاهاهای محاسثاتی و مدلگام 7-3ج-9

 ٞبي خزپبئي ٔطبثك سيز است:لبثُ وبرثزد در ٔذَ ذاَٚٞبي ٔتٌبْ

تزويت ثبر ٔحبسجٝ ضٛ٘ذ. ثزاي ٞز  7-9)ٔزدٜ، س٘ذٜ، ثبد ٚ سِشِٝ( ثب استفبدٜ اس فصُ  ثبرٞبي ضزيت دار رٚي ػضٛ (1)

 ا٘جبْ ضٛ٘ذ. 8تب  2، ٔٛارد ثحزا٘ي

 ػىس اِؼُٕ ٞبي ػضٛ ثز اسبس استبتيه ٔحبسجٝ ٌزدد. (2)

 ٞب ٔحبسجٝ ضٛ٘ذ.رد ضذٖ ثبرٞبي خبرجي ٚ ػىس اِؼُٕاٞبي ٚتٙص ٞبي اتىبئي در ٔحُ (3)

 سدٜ ضٛد. ٞب يب رٚضٟبي تحّيّي ٔٙبست، جزيبٖ ٘يزٚ در ػضٛ يب ٘بحيٝ ٔٛرد ٘ظز در ػضٛ تخٕيٗثز اسبس آسٔبيص (4)

تب حذ سيبدي ثز جزيبٖ ٘يزٚ ٔٙطجك است  يه ٔذَ ٔمذٔبتي خزپبئي وٝ اس اػضبء فطبري ٚ وططي تطىيُ ضذٜ ٚ (5)

 سبختٝ ضٛد.

تٛاٖ فمط ٞب وٙتزَ ضٛد. در ٔذَ خزپبي ٔمذٔبتي ٔياِؼُٕتؼبدَ استبتيىي ٔذَ خزپبئي تحت ثبرٞبي ٚاردٜ ٚ ػىس (6)

 ٔحٛر اػضبء را ٔٙظٛر ٕ٘ٛد.

 ، ٞز وذاْ ثحزا٘ي است تخٕيٗ سدٜ ضٛ٘ذ.ثستيبسٞز ٘بحيٝ ٌزٜ ثز اسبس ٔمبٚٔت فطبري ٌزٜ ٚيب اثؼبد ٔٛرد ٘ (7)

/. اس 75ثزاثز ثب  ∅اطٕيٙبٖ حبصُ ضٛد وٝ ٔمبٚٔت اػضبء فطبري، وططي، ٚ ٘ٛاحي ٌزٜ ثب ٔٙظٛر ٕ٘ٛدٖ ضزيت  (8)

 ثبرٞبي ٚاردٜ ثيطتز است.

 

 کنتزل تزک 8-3ج-9

 ضجىٝ داراي ثبيذ ا٘ذضذٜ طزاحي پيٛست ايٗ ضٛاثط اسبس ثز وٝ( فٛ٘ذاسيٟٛ٘ب ٚ داِٟب ثجش) آٟ٘ب اس لسٕتٟبيي يب اػضب ٞب، سبسٜ

 002/0 اس وٕتز ٘جبيذ ٔتؼبٔذ أتذادٞبي يه ٞز در آرٔبتٛر ثزاي آرٔبتٛر ٘سجت. ثبضٙذ تزن وٙتزَ آرٔبتٛرٞبي اس ٔتؼبٔذي

 جشء آرٔبتٛر ثؼٙٛاٖ ٔيتٛاٖ وططي اجشا در را تزن وٙتزَ آرٔبتٛر. وٙذ تجبٚس ٔيّيٕتز300 اس ٘جبيذ آرٔبتٛر ايٗ فبصّٝ. ثبضذ

 (آضتٛ.)ٌزفت ٘ظز در ٔمبٚٔتي ٔحبسجبت در وططي

 ثٝ ٚ ضذٜ استفبدٜ ضذٜ ايجبد خزپبيي ٔذَ در وططي جشء ػٙٛاٖ ثٝ ٔيتٛا٘ذ(9-3ح-9) ضىُ اسبس ثز تزن وٙتزَ آرٔبتٛر

.است ضذٜ ٟٔبر خٛثي  

                               
ة:ٔذَ آرٔبتٛرٌذاري ضذٜ خزپب ثب آرٔبتٛر وٙتزَ تزن ثؼٙٛاٖ آرٔبتٛر وططي جشء     اِف: ٔذَ سبدٜ ضذٜ خزپبيي                         

: مدل خزپایی ساده و دقیق تزای تیز عمیق9-3ج-9شکل  وططي  
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 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 کليــــات ٍ داهٌِ کاربرد  1-4پ-9

 هتب   ثتزاار    دبیتبیي ستبس   ارائه حداقل مقزراتي استت هته ثتب رتبیتت  شرتب ضتزایي ایابتيت قبثهیتت ثرتز           این دیوست هدف

 دیوستت فتزاهس ضتوام مقتزراي ایتن      دیوستت موضتو  ایتن   ثتب سیستتس ستباتابشي قتبة ااطتي ثتبتي متوستي         ثتن مسهح

طجقته   یتخ ازدطتته   حتداه ز      4ثتتن مستهح هوتتب  مزتجته ثتب حتداه ز       قتبة ااطتي   هتب   ستباتاب   ار طتز   میتواشتد 

ثتتب  ا ثتتتن ستتبس  مثکبرگزفتتته ضتتوا متتتز ار دتتا  ستتباتاب  21متتتز ار 9متتتز اس ر   دتتي   ثتته اثاتتبا حتتداه ز  23ارتفتتب  

ثتتب تو تته ثتته ضتتواثي  ضتتوشد   مقب متتت مطآنتته  شرتتب   ستتباته متتي استتتبشدارا هتتب  مااتتو ي   ستتیاب  دزتهبتتد  ستتباداشه

 ثبضدممي 531Sمیهازا هب    مابدبسکبل 31حداقل ثزاثز ) ا ام ثتن    رمبتور( تایین میطوا   ي  2ح-:دیوست 

 قاب خوشی طراحی اجزاء سيستن 2-4پ-9

 ّاهحدٍديتداهٌِ کاربرد ٍ   1-2-4پ-9

است هه ار    طجقبي   خ   ا  ابشواری يهوتب  مزتجه مسکوش  هبسباتاب   ثزا ين ر ش طزاحیاامبه هبرثزا ا -1

   ششایخ گسل قزار شدارشدم ثبضديم يمسکوش  هبرثز  فقي اارا

 متز ثبضدم 23تواشد حداه ز ارتفب  سباتاب  مي -2

 مثبضدسه طجقه   یخ ازدطته ميمین سثب احتسبة سیزتاداا طجقبي سباتاب   -3

 ارصد ارتفب  طجقه سیز    هاتز ثبضدم 21ارتفب  هز طجقه شجبید ثیص اس ثبضد   متز مي 3/4حداه ز ارتفب  طجقبي  -4

 ثبضدممتز مي 21متز   طول     9حداه ز تزض سباتاب   -5

 ثبضدماهبشه مي 3طول   هس ار  رت تزض ثزاثز هب هس ار  رت تاداا اهبشه -6

 تواشد ثبضدم متز مي 6  حداه ز  4هب حداقل اثابا اهبشه -7

اس ااتاف تزاس ار یخ طجقه سباتاب  ثبید حتي االمکب  دزهیش ضوام ار صوري   وات حداه ز ااتاف تزاس ار یخ  -8

 سبشتیاتز محد ا ضوام 71طجقه ثبید ثه 

 ثبضدمميوک تیزچه ثه هب اس شو سقف -9

 ثبضد   شجبید ر اشازا ثبضدم 4تب  2تیخ ابک میتواشد  -11

 ) ا ام ثتن    رمبتور( ثبید ار طزاحي مهحوظ ضوام 2ح-:ضواثي دیوست  -11

 طراحی  3-4پ-9

استفبا   ر ا ي ثزا  طزاحي سبا  تیزت ستو ت سقف   دي سباتاب  ااا  ضد  استم 5-4-5ح-:ا ي  2-4-5ح-:ار ثبدهب  

این  یین شبمه ثزا  طزاحي اتضب   سبیز ثآص هب  ضواثيبدس طزا  میتواشد هاوار  اس اس این ر ال حب ت راهباب ااضته   مر

توسي مربدس طزا  شیش  5-4-5ح-:ا ي  2-4-5ح-:سباتاب  استفبا  هبدم السم است اطاتبي ااا  ضد  ار ثبدهب  

  هبتزل ضوشدم

 طراحی تير 1-3-4پ-9

 گزاشدمتقسیس ثبد  مي 2-5ح-:مطبثق ضکل  "تیزهب  دیزاموشي"   "تیزهب  اااهي"تیزهب ثه ا  استه  -1
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 تیزهب  اااهي   دیزاموشي  1-4پ-9 ضکل

 

 گزاشدمتایین مي 2-5ح-:اثابا تیزهب  دیزاموشي ثب تو ه ثه  د ل  -2

 تیزهب  تیخ ثبد  1-4پ-9  د ل
 ثاد تزض سباتاب  

7 6/7 8 6/8 9 

ثاد طول سباتاب 
 5تیخ  5تیخ  4تیخ  3تیخ  2تیخ  9 

 6تیخ  5تیخ  5تیخ  4تیخ  3تیخ  6/9

 7تیخ  6تیخ  5تیخ  5تیخ  4تیخ  :

 8تیخ  7تیخ  6تیخ  5تیخ  5تیخ  :/6

 9تیخ  8تیخ  7تیخ  6تیخ  5تیخ  21

 

 
 

 زهبیت    هببر يبشیم  محل  رمبتورگذار  2-4پ-9 ضکل

 1تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 3-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 511  ارتفب   متزیهيم 411ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 4-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 2تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  2-4پ-9  د ل

يشومازید  بهزیت
يهااا  بهزیت
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 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 311ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3 5 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 18.51 3.07 13.37 باال

 8.69 5.08 4.00 9.88 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 18.77 3.01 13.09 باال

 8.61 5.13 3.98 9.72 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.41 15.22 2.92 9.81 باال

 8.51 4.36 3.93 6.50 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 2تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  3-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 311عرض = 

 هيلی هتر 411ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3 5 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 4.90 15.86 4.90 16.05 باال

 6.08 5.63 4.90 12.00 پاييي

 T10@170 T10@170 خاهَت

2 

 4.90 16.20 4.90 16.63 باال

 5.99 5.69 4.90 12.08 پاييي

 T10@170 T10@170 خاهَت

3 

 4.90 9.93 4.90 10.44 باال

 4.90 4.90 4.90 7.93 پاييي

 T10@170 T10@170 خاهَت

 2تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت-الف

 گزاشدمتایین مي 5-5ح-: تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 511  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 6-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 3تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  4-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

هيلی  311ارتفاع = 

 هتر

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 19.00 2.92 10.32 3.03 13.17 باال

 9.50 5.18 2.92 6.61 3.98 9.22 پاييي

 T10@120 T10@  T10@120 خاهَت
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2 

 3.71 18.81 2.92 9.93 2.92 12.60 باال

 9.42 5.14 2.92 6.00 3.97 8.63 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.42 15.29 2.92 7.17 2.92 9.33 باال

 9.29 4.37 2.92 3.75 3.92 5.53 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 3تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  5-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

هيلی  411ارتفاع = 

 هتر

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 6.54 18.03 6.54 18.49 6.54 18.30 باال

 6.73 8.00 6.54 12.96 6.54 14.44 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

2 

 6.54 18.31 6.54 18.93 6.54 18.31 باال

 6.61 7.91 6.54 12.86 6.54 13.92 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

3 

 6.54 11.24 6.54 11.86 6.54 11.13 باال

 6.54 6.54 6.54 8.52 6.54 8.63 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

 

 3تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 7-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 511  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 8-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 4تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب -6-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

هيلی  311ارتفاع = 

 هتر

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 20.65 2.92 12.59 2.92 12.52 3.20 14.07 باال

 10.34 5.50 3.71 6.99 3.27 8.36 3.99 9.71 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 20.41 2.92 12.38 2.92 12.17 3.10 13.57 باال

 10.25 5.46 3.71 6.73 3.23 7.93 3.98 9.06 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 3.62 16.43 2.92 9.08 2.92 8.59 2.92 9.84 باال 3
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 10.09 4.63 3.71 4.33 3.26 5.12 3.92 5.78 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 4تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  7-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 411ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 6.54 18.93 6.54 19.12 6.54 19.01 6.54 19.31 باال

 7.26 8.68 6.54 11.83 6.54 13.31 6.54 15.16 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

2 

 6.54 19.17 6.54 19.52 6.54 19.24 6.54 19.08 باال

 7.13 8.58 6.54 11.72 6.54 13.01 6.54 14.62 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

3 

 6.54 11.69 6.54 12.16 6.54 11.85 6.54 11.76 باال

 6.54 6.59 6.54 8.08 6.54 8.44 6.54 9.01 پاييي

 T10@170 T10@170 T10@170 T10@170 خاهَت

 

 4تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 9-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 561  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي :-5ح-: تیزهب ثب تو ه ثه  د ل

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 5تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  8-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 311ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 22.43 2.92 12.43 2.92 12.05 2.92 11.91 3.17 13.94 باال

 12.09 5.83 4.25 5.20 3.72 6.47 3.71 7.74 3.98 9.02 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 21.62 2.92 11.74 2.92 11.20 2.92 10.90 3.01 13.09 باال

 11.99 5.68 4.21 4.63 3.71 5.76 3.71 6.85 3.97 7.91 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.71 17.43 2.92 8.84 2.92 8.17 2.92 7.66 2.92 9.36 باال

 11.75 4.85 4.19 3.63 3.71 3.71 3.71 4.17 3.92 4.81 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 

۳۱۴

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 میهیاتز مزثع(× 213) 5تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  9-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 451ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 7.47 20.40 7.47 19.96 7.47 19.75 7.47 19.75 7.47 20.76 باال

 7.47 11.05 7.47 12.00 7.47 13.40 7.47 14.97 7.47 16.80 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

2 

 7.47 20.33 7.47 19.75 7.47 19.39 7.47 19.20 7.47 19.58 باال

 7.47 10.47 7.47 11.29 7.47 12.45 7.47 13.92 7.47 15.28 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

3 

 7.47 12.25 7.47 11.83 7.47 11.50 7.47 11.20 7.47 11.63 باال

 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.75 7.47 8.33 7.47 8.73 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

 

 5تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 21-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 561  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 22-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 6تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  11-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 311ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 23.52 2.98 12.90 2.92 12.53 2.92 12.40 3.27 14.46 باال

 12.08 6.01 4.83 5.56 4.17 6.85 3.71 8.15 3.96 7.71 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 22.72 2.92 12.15 2.92 11.59 2.92 11.30 3.10 13.54 باال

 11.98 5.88 4.78 4.95 4.12 6.10 3.71 7.21 3.96 6.62 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.71 18.05 2.92 9.10 2.92 8.43 2.92 7.92 2.92 9.64 باال

 11.74 4.99 4.74 3.71 4.11 3.71 3.71 4.39 3.89 3.71 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 6تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  11-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 451ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 3.5m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

بق
ط

ــ
ـ

ــ
ـ  7.47 21.20 7.47 20.75 7.47 20.54 7.47 20.54 7.47 21.62 باال 1 ُ

۳۱۵

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 7.47 11.71 7.47 12.61 7.47 14.05 7.47 15.69 7.47 17.58 پاييي

 T10@170 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

2 

 7.47 21.11 7.47 20.53 7.47 20.16 7.47 19.96 7.47 20.41 باال

 7.47 11.11 7.47 11.82 7.47 12.99 7.47 14.60 7.47 15.85 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

3 

 7.47 12.66 7.47 12.24 7.47 11.90 7.47 11.59 7.47 12.00 باال

 7.47 7.77 7.47 7.69 7.47 8.08 7.47 8.70 7.47 8.40 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

 

 6تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 23-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 611  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 24-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 7تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  12-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 311ارتفاع = 

دّاًِابعاد   

3m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 22.81 2.92 12.49 2.92 11.86 3.08 13.43 باال

 12.07 5.89 5.41 4.84 4.62 6.05 3.94 6.82 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 21.58 2.92 11.52 2.92 10.83 2.92 12.06 باال

 11.97 5.68 5.35 3.97 4.56 5.03 3.94 5.45 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.71 17.37 2.92 8.74 2.92 7.96 2.92 8.78 باال

 11.73 4.84 5.31 3.59 4.54 3.71 3.86 3.71 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 7تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  13-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 511ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 4m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 1 

 8.40 20.71 8.40 20.42 8.40 20.31 8.40 21.15 باال

 8.40 12.74 8.40 13.42 8.40 14.72 8.40 17.85 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

2 

 8.40 20.00 8.40 19.57 8.40 19.29 8.40 19.30 باال

 8.40 11.49 8.40 11.95 8.40 13.21 8.40 15.43 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

۳۱۶

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

3 

 8.40 11.57 8.40 11.21 8.40 10.90 8.40 10.96 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

 

 7تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 25-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 611  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 26-5ح-:ثب تو ه ثه  د ل تیزهب 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 8تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  14-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

هيلی  311ارتفاع = 

 هتر

 ابعاد دّاًِ

3m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 23.80 3.09 13.48 3.17 13.94 باال

 12.05 6.06 6.01 5.15 3.91 7.20 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 22.49 2.92 12.44 2.92 12.43 باال

 11.96 5.84 5.94 4.24 3.92 5.73 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.71 17.88 2.92 9.44 2.92 9.02 باال

 11.71 4.95 5.88 3.71 3.84 3.71 پاييي

 T10@120 T10@120 T10@120 خاهَت

 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 8تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  15-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

هيلی  511ارتفاع = 

 هتر

 ابعاد دّاًِ

3m 4.5m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 8.40 21.73 8.40 21.17 8.40 21.95 باال

 8.40 13.40 8.40 14.05 8.40 18.58 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

2 

 8.40 20.85 8.40 20.27 8.40 20.04 باال

 8.40 12.11 8.40 12.45 8.40 16.09 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

3 

 8.40 11.94 8.40 11.57 8.40 11.28 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 پاييي

 T10@200 T10@200 T10@200 خاهَت

۳۱۷

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 

 8تيپ 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 411  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  ياااه یزهب ت يزض تابمت -الف

 گزاشدمتایین مي 27-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

ثبضدم مقدار  رمبتورهب  مورا شیبس يم متزیهيم 611  ارتفب   متزیهيم 511ثزاثز ثب  دیزاموشي یزهب ت يزض تابمت -ب

 گزاشدمتایین مي 28-5ح-:تیزهب ثب تو ه ثه  د ل 

 
 میهیاتز مزثع(× 213) 9تیزهب  اااهي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب 16-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 311ارتفاع = 

دّاًِابعاد   

3m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 3.71 24.83 3.27 14.46 باال

 12.04 6.22 3.88 7.59 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

2 

 3.71 23.44 2.96 12.81 باال

 11.95 6.00 3.91 6.02 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

3 

 3.71 18.41 2.92 9.27 باال

 11.70 5.06 3.80 3.71 پاييي

 T10@120 T10@120 خاهَت

 

 میهیاتز مزثع(× 213) 9تیزهب  دیزاموشي تیخ  ي  تزض يطو    رمبتورهب  17-4پ-9  د ل

 هيلی هتر 411عرض = 

 هيلی هتر 511ارتفاع = 

 ابعاد دّاًِ

3m 5m 

 هياًِ کٌارّا هياًِ کٌارّا

ـِ
ــ
ــ
قـ
طب

 

1 

 8.40 22.88 8.40 22.74 باال

 8.40 14.06 8.40 19.32 پاييي

 T10@170 T10@200 خاهَت

2 

 8.40 21.88 8.40 20.77 باال

 8.40 12.73 8.40 16.76 پاييي

 T10@200 T10@200 خاهَت

3 

 8.40 12.31 8.40 11.59 باال

 8.40 8.40 8.40 8.40 پاييي

 T10@200 T10@200 خاهَت

 

 گزاشدم رمبتورثبد  تیزهب ثز اسبس اضکبل سیز مطآص مي شئیبي  -3

گب  )گز  اتنبل تیز   ستو ( ثه سات میبشه تیز شنف ثزاثز ارتفب  مقطع اس ثز تکیه 3هب ار طو ي ثزاثز فبصهه ابموي -الف

 ضواممي

۳۱۸

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 ااا  ضوام گبهي قزارمتز اس   ه تکیهمیهي 61ا  حداه ز ثزاثز شآستین ابموي ثسته ثبید ار فبصهه -ب

   وا ااضته ثبضدم 23ار ثبال   دبیین مقطع ثبید ا   رمبتور سزتبسز  ثب حداقل قطز  -پ

میهیاتز ار اشترب   71طول مستقیس   ي شه هاتز اس  bd6ار ه ثه اضبفه حداقل  246ار ابموي هب ثبید اارا   اس  -ت

  ساا میهازا ثبضبدم

 

 
 گذار  ار تیزر شئیبي  رمبتو  3-4پ-9 ضکل

 
 ا رگیزهب شئیبي ا زایي   4-4پ-9 ضکل

 

H

2H 2H

 زثازث ي وط را يومبا ههصبف
 زث سا عطقم  بفترا زثازث2 
 يس  تاس هث  بگ هیکت
.اوض يم ف ً هشبها

 هث ه وت بث به يومبا ههصبف
.دشازگ يم ةبآتشا يحازط ل اد 

حداقل  رمبتور سزاسز  تیزهب طجق 

 مهبتزل ضوا 7-22-:ثبد 

 4-32-:تیزهب طجق ثبد  طول  صهه ار

 مهبتزل ضوا

۳۱۹

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 
 چاوشاي اتنبل تیز ثه ستو  ار گوضه  5-4پ-9 ضکل

 طراحی ستَى -2-3-4پ-9

 گزاامتایین مي 29-5ح-:مطآنبي ستو  ثز اسبس اثابا سباتاب ت طجقه   مکب     ار دا  ثب تو ه ثه  د ل  -1

 گزاشدمتقسیس ثبد  مي "ستو  هببر  "   "ستو  میبشي "ت "ستو  اااهي"هب ار دا  ثه سه استه ستو  -2

 

 
 ار دا  "هببر  "   "میبشي "ت "اااهي "هب  ستو   6-4پ-9ضکل 

 

 سباتاب   هبمطآنبي ستو   18-4پ-9  دا ل

 ستَى ّای طبقِ اٍل

 )هتر(عرض 

 طَل )هتر(
6 5/6  7 5/7  ًَع ستَى 8 

8 

 هياًی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کٌاری 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

5/8  

 هياًی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کٌاری 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

9 

 هياًی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کٌاری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2 45-2

 گَشِ 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

5/9  هياًی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2 

هضوگ  وتس رببه  وتسيشبیم  وتس

۳۲۰

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير



 ّای بتٌی ساختواى رٍش طراحی سادُ 4پ-9

 

 

 

 ستَى ّای طبقِ اٍل

 )هتر(عرض 

 طَل )هتر(
6 5/6  7 5/7  ًَع ستَى 8 

 کٌاری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2

 گَشِ 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

11 

 هياًی 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 کٌاری 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2

 گَشِ 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5 45-2.5

 

 ستَى ّای طبقِ دٍم

 عرض)هتر( 

 طَل )هتر(
6 5/6  7 5/7  ًَع ستَى 8 

8 

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

5/8  

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

9 

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1 45-1

5/9  

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1 45-1

11 

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-2

 گَشِ 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1

 

 طبقِ سَم ستَى ّای

 عرض)هتر( 

 طَل )هتر(
6 5/6  7 5/7  ًَع ستَى 8 

8 
 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

۳۲۱

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
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 طبقِ سَم ستَى ّای

 عرض)هتر( 

 طَل )هتر(
6 5/6  7 5/7  ًَع ستَى 8 

 گَشِ 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

5/8  

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

 گَشِ 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

9 

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5 45-1.5

 گَشِ 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

5/9  

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-1.5 45-1.5

 گَشِ 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

11 

 هياًی 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 کٌاری 45-2 45-2 45-2 45-2 45-1.5

 گَشِ 45-1 45-1 45-1 45-1 45-1

 

 
 سباتاب   هباشوا  ستو   7-4پ-9ضکل

۳۲۲

س اوليه
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 گزاشدممطآص مي 9-5ح-:ثز اسبس ضکل  هبستو  شئیبي  رمبتورثبد   -3

 
 ار ستو     صهه  رمبتور  گذارربي  رمبتوی شئ  8-4پ-9 ضکل

 بلَکسقف تيرچِ طراحی   3-3-4پ-9

هب  ا زا  سقفسبسمب  ثزشبمه   ثوا ه میجبضدم ثطورههي  654مجبب  طزاحي   ا زا  سقف هب  تیزچه ثهوکت شطزیه ضابر  

 هب  ا زایي ثه ضز  سیز هستبد;  ضد  ثب تیزچه   ثهوکت اارا  محد ایت

 م ثبضد ثیطتز متز میهي 861هب شجبید اس  تیزچه  ساافبصهه  -1

hc

hc/6

hc/6

hc/6

hc/6

 زثازث ي وط را يومبا ههصبف
  وتس ااس   بفترا سطض خی 
 يس  تاس هث  بگ هیکت زث سا

.اوض يم ف ً  وتس

 زثازث ي وط را يومبا ههصبف
  وتس ااس   بفترا سطض خی 
 يس  تاس هث  بگ هیکت زث سا

.اوض يم ف ً  وتس

 سا دیبث به يومبا
 هث زیت لبنتا لحم
.دببه روجت  وتس

 سا دیبث به يومبا
 هث زیت لبنتا لحم
.دببه روجت  وتس

ومبا ههصبف
 هث ه وت بث به ي

حازط ل اد 
بآتشا ي

م ة
.دشازگ ي

s
s

s
/2

s
/2

s
/2

s
/2

م هیصوت
بهروتبمر  ههص  اازگ ي

  
را  وتس

ی  ا دحم  
شبیم موس خ

 ي
 وتس  بفترا

.اوض مب شا  

۳۲۳

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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یخ  یب ت متز میهي 61( شجبید اس یب هاب  ضآبمت اال ثتبي فوقبشي ثبالیي تیز )ثتن ر   ثهوکثتن دوضطي قسات  -2

 م ثبضد هاتز هب تیزچه  ساا فبصهه ا اساهس

ثزاثز حداقل تزض  6/4ثیطتز اس  شجبیدارتفب  هل  شرب  هاچبین   ثبضد هوچکتز متز میهي 211تزض تیزچه شجبید اس  -3

  شرب ثبضدم

 م ثبضد متز میهي 76طزف یخ تیزچهت دس اس شنت شجبید هاتز اس   ثهوک اسطح قبئس ا  افقي ثین  حداقل فبصهه -4

شسجت  یزهب  یکسز اهبشه هاتز ثبضدم ار مورا ت یخ ثیستسگب  سبا  شجبید اس  ضآبمت سقف ثزا  تیزهب  ثب تکیه -5

یخ ایش مطز  شجبضدت این مقدار تب   هبیي هه مسئهه ثبیدم ار سقف هبهص مي هطتسیخ ثیست   ضآبمت ثه اهبشهت ثه 

 یبثدم  اهبشه شیش هبهص مي سي ام

متز  9هب  مبفزات شجبید اس  سباته ازدبیي( ثب تیزچه حداه ز اهبشه مورا دوضص سقف ) ار  رت طول تیزچه دیص -6

متز شجبضد   ار صوري   وا سزثبرهب   8دوضصت ثیطتز اس  ضوا ثزا  اطایبب  ثیطتزت اهبشه مورا ثیطتز ضوام توصیه مي

 هب  مضبتف استفبا  ضوام سیبا   یب اهبشه ثیص اس هفت متزت اس تیزچه

 s تتیزچهتزض  ب  مقطع  bwهاتز ااتیبر ضوا هه   )bw.s)/fy 46/1سطح مقطع میهازاهب  تزضي شجبید اس  -7

 استم مقب مت مطآنه فوالا  رمبتورهب  تزضي ثزحست مابدبسکبل  fy  فبصهه ا  میهازا تزضي متوا ي 

 5 اهبشهت میهیاتز 9 متز 5 تب اهبشه ضوا زچه هب  غیزمبضیبي توصیه ميتبوا  راهباب  تایین میهازا ثبالیي تیثه  -8

 ثکبر ر ام میهیاتز 23 متز 8 متز تب 6/6اهبشهت میهیاتز 21ز مت 6/6 متز تب

میهیاتز   طول  شرب ار حد ا فبصهه میهازاهب  هططي استم میهازاهب   7 حداقل اتنبلت قطز میهازاهب  هاکي -9

  گزاشدم سبشتیاتز  اس یکدیاز شنت مي 211تب  51هاکي اتنبل ار فواصل 

 هب  متفزقه ار ثتن ثبالیيت میهازا افت   حزاريت ار ا   رت تاوا ثز هس ار قسات ثبالیي تیز ثزا  مقبثهه ثب تبص -11

میهیاتز   حداقل  7 است هسافت   حزارتي  گیزام قطز میهازا قزار مي تز اس سطح ثبالیي تیز سبشتیاتز دبیین 3ا حد 

  تاوا امتداا تیزچه هز ا  ار  سبشتیاتز( 6سطح مقطع اال ثبالیي )مااوالً ثه ضآبمت  113/1 طح مقطع این میهازاس

 ضوام  مبظور ميسبشتي متز  36ار هز ا  راستب ثبضدم حداه ز فبصهه ثین ا  میهازا افت   حزارتي  تیزچه ميثز امتداا 

سطح مقطع فوالا  سي اهبشه )فوالا  26/1هب ثب فزض تکیه گب  سبا ت السم است فوالا  مابال  ثب   وا طز  تیزچه -11

گب  ثه طزف ااال  اهبشه  ساا اس تکیه یخ دب ستب فبصهه  گب  اضبفه گزاام این میهازاهب حداقل هططي( ار ر   تکیه

 یبثبدم  اهبشه ااامه مي

شطزیه ثزا   دا ل طزاحي هبمهتز مي توا  ثه    را  ضد  اشدم :2-5ح-:ار  دا ل  ي دا ل طزاحشاوشه هبیي اس  -12

 سبسمب  ثزشبمه   ثوا ه مزا اه هزام 654ضابر  

  دا ل طزاحي  19-4پ-9  دا ل

۳۲۴

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
(غير
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 پیطراحی   4-3-4پ-9

یز هب  ش هه تخ دي   هبد مي مبتقل سمین ثه را هببر    گوضه هب  ستو  شیز هب  هه شوار   دي سباتاب  ثه ا  شو  دي

  مت ارشظز گزفته ضد  اشدستو  میبشي را ثه سمین مبتقل میکبد
 361 فبصهه ثه  31 شاز  میهازا ضجکه ا  اارا    ثبضد مي 8/3×8/3اس شو  دي تخ مزثع ثه اثابا  دي ستو  میبشي -1

 مثبضد مي دبیین   ثبال ار میهیاتز

 مثبضد مي متز 6/2 تزض ثه شوار  شو  اس گوضه   هببر  هب  دي ستو  -2

 مگزاا ضآبمت دوضص ثتن مطبثق ضواثي مقبطع ار تابس ثب ابک تایین مي -3

 م ثبضد مي :-5ح-:ضکل  اسبس ثز شوار  هب   شئیبي تاومي  رمبتورثبد  دي -4

 مهبد مي دیدا هبهص شنف ثه هببر  هب  فواصل  رمبتورهب ار سیز ستو  -5

 

 

۳۲۵

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
ل ا

 قاب
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 A-Aبرش 

 

 
 B-Bبرش 

 

 مطآنبي دي سباتاب   9-4پ-9ضکل 
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 بتن و خشش  جمع ضدگی  5پ-9

 گستزه -1-5پ-9

در اثز پذیذُ ّای جوع ضذگی در اجشاء تتٌی در ایي پیَست رٍش هحاسثِ وزًص ّای هتغیز تاسهاى )دراس هذت(   1-1-5پ-9

 ٍ خشش در تتي ارائِ هیگزدد.

 کلیات  2-5پ-9

    در سهاى        در یه عضَ تتٌی وِ تحت اثز تار هحَری ثاتت تاتٌص  t، در سهاى       وزًص ول،   1-2-5پ-9

 تعزیف ًوَد. 1-5ج-9لزار هیگیزد را هیتَاى هطاتك راتطِ 

                                                                                          (1-5پ-9)                 

هیثاضٌذ وِ تِ )خشش(  tوزًطْای غیز ٍاتستِ تِ تٌص در سهاى        وزًطْای ٍاتستِ تِ تٌص ٍ        در راتطِ فَق 

 اًذ.تعزیف ضذُ  3-5ج-9ٍ  2-5ج-9تزتیة در رٍاتط 

                                                                                          (2-5پ-9)                 

                                                                                          (3-5پ-9)                 

جوع تِ تزتیة وزًطْای خشضی ٍ        ٍ        ، وزًص اٍلیِ در آغاس تارگذاری        ، 3-5ٍ ج  2-5در رٍاتط ج 

اس تحلیل ساسُ ٍ یا عضَ تزای تارّای ٍاردُ         هیثاضٌذ.  همذار  tوزًص حزارتی در سهاى        ٍ  tدر سهاى  ضذگی

اس تحلیل حزارتی ساسُ ٍیا عضَ تزای ارسیاتی اثزات تغییزات درجِ حزارت تذست هی         )ثملی، فطار خان، ٍ غیزُ(، ٍ 

 آیٌذ.

 هحاسثِ هیطًَذ. 4-5ج-9ٍ  3-5ج-9تِ تزتیة اس تٌذّای        ٍ        همادیز 

 بتن جمع ضدگیاثزات   3-5پ-9

 تعزیف هیطَد. 4-5ج-9هطاتك راتطِ        تتي،  جوع ضذگیوزًص   1-3-5پ-9

                                                                                           (4-5پ-9)                

هیثاضذ. وزًص  tخطه ضذى تتي در سهاى  جوع ضذگیوزًص      درًٍی تتي ٍ  جوع ضذگیوزًص      در راتطِ فَق، 

 هیثاضذ.     تذست هی آیٌذ دارای دلت  2-5ج-9تتي،   وِ اس رٍاتط تٌذ  جوع ضذگی

 هحاسثِ هیگزدد. 5-5ج-9اس راتطِ  tدرًٍی تتي در سهاى  جوع ضذگیوزًص   2-3-5پ-9

۳۲۷

س اوليه
ش نوي

 پي

ستناد)
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                    (                                  (5-5پ-9)                 
            

 سهاى پس اس گیزش تتي تز حسة رٍس هیثاضذ. tدر راتطِ فَق، 

 هحاسثِ هیطَد. 6-5ج-9خطه ضذى تتي اس راتطِ  جوع ضذگیوزًص   3-2-5پ-9

                                                                                             (6-5پ-9)                 

وزًص        هحاسثِ هیطًَذ.  5-2-5ج-9ٍ  4-2-5ج-9ضزائثی ّستٌذ وِ تِ تزتیة در تٌذّای    ٍ    در راتطِ فَق  

 تذست هی آیذ. 7-5ج-9خطه ضذى تتي تَدُ ٍ اس راتطِ  جوع ضذگیپایِ 

                                                                         (7-5پ-9)                 
        

  

      در راتطِ فَق 
در  استفادُ داضتِ ٍخطه ضذى تتي تستگی تِ جٌس سٌگذاًِ ّای هَرد  جوع ضذگیوزًص ًْائی پایِ   

 فزض ًوَد. 001/0هیتَاى تزاتزهمذار آى را  صَرت ًثَدى اطالعات آسهایطگاّی اس سٌگذاًِ ّا،

 تذست هی آیذ. 8-5ج-9اتطِ راس    ضزیة   4-3-5پ-9

                                                                                       (8-5پ-9)                
   

   

           
 

تایذ تعییي ضَد ٍهمذار آى  جوع ضذگیضخاهت فزضی عضَی است وِ در آى وزًص     سهاى تزحسة رٍس، ٍ  tدر راتطِ فَق  

 تذست هی آیذ. 9-5ج-9اس راتطِ 

                                                                                                (9-5پ-9)                 
   

  
 

سطح جاًثی در هعزض تواس عضَ تا هحیط تعالٍُ ًصف سطح جاًثی داخلی    سطح همطع ول عضَ ٍ    در راتطِ اخیز، 

 ّزگًَِ تاسضَ یا حفزُ در همطع عضَ هیثاضذ.

 تعییي هی ضَد. 10-5ج-9اس راتطِ    ضزیة 

                                                                                      (11-5پ-9)     

/. ، 65/. ، تزای هحیط ّای داخلی ساختواًْا تزاتز تا 70تزای تتي در هٌاطك خطه ٍ ون آب تزاتز   ضزیة   5-3-5پ-9

 /. هٌظَر هیگزدد.50/. ، ٍ تزای هٌاطك تا آب ٍ َّای استَائی ٍ تحزی تزاتز تا 60تا هٌاطك گزهسیز ٍ دٍر اس دریا تزاتز      تزای 

   سال(،  30ًْائی )پس اس  جوع ضذگیوزًص   6-2-5پ-9
تذست  1-5ج-9هطاتك جذٍل  3-5ج-9تز اساس رٍاتط تٌذ   

 هی آیذ.

 سال(    31کزنص انقباضی نهائی)پس اس  1-5پ-9جدول                                         

  
    وزًص اًمثاض ًْایی  

         

۳۲۸
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(MPa) هحیط استَایی ٍ تحزی هحیط گزم دٍر اس دریا هحیط داخلی تٌاّا هحیط خطه  ٍ ون آب 

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

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

32 950 840 680 530 880 780 640 500 820 720 590 460 690 610 500 390 

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

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

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

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

100 490 460 420 380 480 450 410 370 460 430 400 360 420 400 370 340 

 

 بتن اثزات خشش -4-5پ-9

 11-5ج-9اس راتطِ     دراس هذت ، تحت تٌص ثاتت ٍ    وزًص ایجاد ضذُ در اثز خشش تتي،  1-4-5پ-9

 ضَد.هحاسثِ هی

                                                                                            (11-5پ-9)                 

هیثاضذ وِ همذار آى  tضزیة خشش در سهاى      ٍ  6-3-9هطاتك تٌذ ضزیة االستیسیتِ تتي    ر راتطِ فَق د 

 ضَد.هحاسثِ هی 2-4-5ج-9هطاتك تٌذ 

تا  ، ٍ      را هیتَاى تا استفادُ اس ضزیة خشضی هثٌا،  tدر سهاى ،    ، در تتي ضزیة خشش  2-4-5پ-9

ایي ضزیة راّوچٌیي هی تَاى تا در خشش تذست آٍرد.  تتيتزای رفتار ضٌاختِ ضذُهذل ریاضی  تىارگیزی یه

 تعییي وزد. 12-5ج-9استفادُ اس راتطِ 

                                                                                      (12-5پ-9)                 

 هطاتك تٌذّای    ،ٍ    ،    ،    ضزایة ٍ 4-5ج-9ضزیة وزًص خشضی هثٌا هطاتك تٌذ       در راتطِ فَق، 

ٍ در صَرتی وِ هیثاضذ  %30±دارای دلت راتطِ فَق در     هحاسثِ هیگزدًذ. ضزیة 7-4-5ج-9الی  4-4-5ج-9

   0.5درجِ سلسیَس یا تیطتز لزار گزفتِ ٍ یا تٌص ٍارد تز آى اس  25عضَ در طَالًی هذت تحت درجِ حزارت 
  ،

 تَاًذ تجاٍس ًوایذ.خطا اس همذار فَق ًیش هیتیطتز ضَد، 

 وزًص االستیهص خشضی ًْایی تِ اس هتَسط ًسثت وزً است عثارت      ضزیة وزًص خشضی هثٌا،  -3-4-5ج-9

   0.4رٍسُ تحت تٌص ثاتت  28وِ در سي  تتٌی یه ًوًَِدر
اس طزیك  لزار گزفتِ ضذُ تاضذ. ایي ضزیة را هیتَاى یا  

 ًوَد. تعییي 2-5--ج-9یا اس جذٍل  تذست آٍرد ٍ یّای هطاتِ تتٌآسهایص تزرٍی ًوًَِ

 

 ضزیة وزًص خشضی هثٌا  2-5پ-9 جذٍل
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   ،تتي فطاریهماٍهت 
 تز حسة  

 مگاپاسکال
02 02 20 02 22 52 02 022 

 2/0 7/0 2/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/2      ضزیة وزًطی هثٌا، 

 

  .آیذهیتذست  13-5ج-9اس راتطِ     ضزیة  4-4-5پ-9

                                                                               (13-5پ-9) 
   

   

           
   

 هی تاضذ. 4-3-5ج-9هطاتك تٌذ    تعزیف ، ٍسهاى تزحسة رٍس tر راتطِ فَق د 

 .تعییي هیطَد 14-5ج-9اس راتطِ    ضزیة 

                                                                          (14-5پ-9) 

 آیذ.تذست هی 1-5ج-9ضىل  دیاگزاماس    ضزیة -5-4-5ج-9

   ضزیب   1-5پ-9 ضىل

 

 

 تعییي هیطَد. 5-3-5ج-9هطاتك تٌذ     ضزیة  6-4-5پ-9

-ٍ تزای تتي 0/1تزاتز تا   هگاپاسىال 50ّای تا هماٍهت فطاری هساٍی یا ووتز استزای تتي   ضزیة   7-4-5پ-9

 هحاسثِ هیگزدد. 15-5ج-9اس راتطِ  هگاپاسىال 100تا  50هماٍهت فطاری اس  ّای تا

                                                              (15-5پ-9)                   
      

 هحاسثِ هیگزدد. 16-5ج-9اس راتطِ    وِ در آى همذار 

                                                                                    (16-5پ-9)                   
    

       
   

 سي تتي تز حسة رٍس در ٌّگام تارگذاری

    ضزیة
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   سال(،   30خشش ًْایی )پس اس  وزًص  8-4-5پ-9
رٍسُ تِ تعذ تارگذاری ضذُ 28ّایی وِ اس سي ، تزای تتي  

 هحاسثِ هیگزدد. 3-5ج-9تزاساس جذٍل  اًذ 

 

   سال(،  31خشش نهایی )پس اس  کزنص  3-5پ-9 جذٍل
روسه بارگذاری ضده  28هایی که پس اس سن بزای بتن ، 

 است.

  
  

 مگاپاسکال

    خشش ًْایی وزًص 
   

 هحیط استَایی ٍ تحزی هحیط گزم دٍر اس دریا هحیط داخلی تٌاّا هحیط خطه ٍ ون آب

 مییمتر      میلیمتر      میلیمتر      میلیمتر     

022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 

02 00/0 02/2 07/2 00/0 50/2 22/2 02/0 20/2 02/0 00/2 70/0 22/0 

20 02/2 02/2 50/0 50/2 02/0 05/0 20/2 72/0 07/0 70/0 02/0 02/0 

02 00/2 52/0 00/0 00/0 00/0 20/0 72/0 02/0 07/0 22/0 05/0 25/0 

22 72/0 02/0 00/0 25/0 27/0 72/0 25/0 00/0 52/0 07/0 20/0 22/0 

52 27/0 72/0 22/0 02/0 55/0 05/0 00/0 20/0 20/0 50/0 20/0 02/0 

02 25/0 02/0 00/0 22/0 25/0 02/0 02/0 20/0 00/0 22/0 02/0 00/0 

022 02/0 00/0 00/0 02/0 00/0 00/0 02/0 00/0 00/0 02/0 00/0 00/0 
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 ها دال رد یلنگر خمش یةوش ضرار 6ج-9

 

  گستره 1-6ج-9

-9تا  3-1-6ج-9رٍش ضراية لٌگـر خوطي را در هَرد دالْاي هستطيلي ضنلي مِ هحذٍديتْاي تٌذّاي  2-1-6ج-9

   تَاى تِ مارترد. هي ،داضتِ تاضٌذ را 5-1-6ج

   دال در چْار طرف رٍي تيرّا يا ديَارّايي تنيِ داضتِ تاضذ. 3-1-6ج-9

 اتؼاد تيرّاي زير سري دال چٌاى تاضٌذ مِ راتطِ زير ترقرار تاضذ: 4-1-6ج-9

2 (1-6ج-9)
3

3


bhl

bhb

n

w 

   يا هساٍي تا آى تاضذ. 2آزاد دال، مَچنتر از  يًسثت طَل تِ ػرض دّاًِ ّا 5-1-6ج-9

 تارّاي ٍارد تِ دال تٌْا تارّاي قائن تَدُ ٍ تطَر ينٌَاخت پخص ضذُ تاضٌذ. 6-1-6ج-9

   

 روش طراحی  2-6ج-9

ّا تصَرت هجسا در ًظر گرفت ٍ در ّر اهتذاد تِ ًَارّايي تا  گاُ ّر دال را تايذ تا تَجِ تِ ضرايط اًتْايي در تنيِ 1-2-6ج-9

 هطخصات زير تقسين مرد:

 ًَار هياًي تا ػرض تراتر تا ًصف ػرض دال در ًيوِ ٍسط دال -الف

   طرفيي ًَار هياًيًَارّاي مٌاري ّريل تا ػرضي تراتر تا يل چْارم ػرض دال در  -ب

   ضَد. تغييرات لٌگرّاي خوطي هثثت ٍ هٌفي در ػرض ًَار هياًي ينٌَاخت در ًظر گرفتِ هي 2-2-6ج-9

تغييرات لٌگرّاي خوطي هثثت ٍ هٌفي در ػرض ّر يل از ًَارّاي مٌاري غير ينٌَاخت ٍلي تصَرت خطي  3-2-6ج-9

ضَد. ايي لٌگرّا در هرز هطترك تا ًَار هياًي تراتر تا هقادير هرتَط در ًَار هياًي ٍ در هرز خارجي تراتر تا يل  درًظر گرفتِ هي

  ضًَذ. سَم ايي هقادير هٌظَر هي

ّا در ٍاحذ ػرض ًَار  گاُ هقادير حذامثر لٌگر خوطي هثثت ٍسط دّاًِ ٍ لٌگرّاي خوطي هٌفي در تر تنيِ 4-2-6ج-9

 ضًَذ: هياًي تطرح زير تؼييي هي

-6ج-9 گاُ تراي تارّاي هردُ ٍ زًذُ تا استفادُ از ضراية دادُ ضذُ در جذٍل لٌگرّاي خوطي هٌفي در تر تنيِ -الف

 ضًَذ: رٍاتط زير تؼييي هيالف ٍ -1

2 (2-6ج-9)

)()( ALDALDA lWCM 



  

2 (3-6ج-9)

)()( BLDBLDB lWCM 



  

 12-11-9ذٍل ـذُ در جـة دادُ ضـرايـادُ از ضـفـا استـردُ تـلٌگرّاي خوطي هثثت ٍسط دّاًِ تراي تارّاي ه -ب

  ضًَذ: ب ٍ رٍاتط زير تؼييي هي

2 (4-6ج-9)

ADADAD lWCM   

2 (5-6ج-9)

BDBDBD lWCM   

 

-1-6ج لٌگـرّـاي خوـطي هثـثت ٍسـط دّـاًـِ تـراي تـارّـاي زًـذُ تـا استفادُ از ضراية دادُ ضذُ در جذٍل -ج

 ضًَذ:  ( تؼييي هي7-6ج-9) ِتطاب ٍ ر

2 (6-6ج-9)

ALALAL lWCM   
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گاُ  درصذ ايي لٌگر در طرف ديگر تنيِ 81گاُ دٍ دال موتر از  در هَاردي مِ لٌگر خوطي در يل طرف تنيِ 5-1-6ج-9

   ّاي خوطي دٍ دال تيي آًْا تقسين ضَد. تاضذ، اختالف لٌگرّا تايذ تِ ًسثت سختي

گاّي اداهِ ًذاضتِ تاضذ، تايذ آى را در ّر ًَار تراي لٌگر خوطي هٌفي  در صَرتينِ دالي در طرف ديگر تنيِ 6-2-6ج-9

 هؼادل سِ چْارم لٌگر خوطي هثثت ٍسط دّاًِ در ّواى ًَار طرح مرد.

   

 ضخامت دال  3-6ج-9

 در ايي رٍش ضخاهت دال در ّيچ حالت ًثايذ موتر از هقادير زير در ًظر گرفتِ ضَد: 1-3-6ج-9

  141ين تر سدر دالْايي مِ در يل سوت يا تيطتر غير پيَستِ ّستٌذ، هحيط دال تق -فلا

  161در دالْايي مِ در چْار سوت پيَستِ ّستٌذ، هحيط دال تقسين تر  -ب

 هيليوتر  111 -ج

   

 تالش ترشی در تير و دال 4-6ج-9

ّاي  درجِ رسن ضذُ از گَضِ 45تيرّا تايذ تراي ترش ًاضي از تارّايي طرح ضًَذ مِ در هحذٍدُ خطَط هَرب  1-4-6ج-9

اي هثلثي تِ دست  ضًَذ، يؼٌي تاري مِ از تَزيغ رٍزًقِ ّاي طرفيي تِ دالْا ٍارد هي دالْاي طرفيي تير ٍ هحَرّاي چطوِ

   آيذ. هي

در طراحي تيرّا ػالٍُ تر ترش هٌتقل ضذُ از دالْا، تايذ ترضي ًاضي از تارّايي را مِ هستقيواً رٍي آًْا ٍارد  2-4-6ج-9

   ضًَذ ّن هٌظَر مرد. هي

هقاٍهت ترضي دال در طَل هرز هطترك تا تير تايذ چٌاى تاضذ مِ دال تتَاًذ ترش هٌتقل ضذُ از دال، هَضَع  3-4-6ج-9

   گاُ دال تقسين ضَد. ضَد ايي ترش تطَر ينٌَاخت درطَل تنيِ را تحول مٌذ. فرض هي 1-4-6جتٌذ 

تِ دست آٍرد. در  2-6ج-9تَاى تا مول ضراية جذٍل ضوارُ  تالش ترضي در دالْا ٍ تارّاي رٍي تيرّا را هي 4-4-6ج-9

ضَد  ضًَذ، دادُ ضذُ است. فرض هي هٌتقل هي A ٍBّاي تقسين تار ينٌَاخت ٍارد تِ دال مِ در دٍ جْت  ايي جذٍل ًسثت

   ضًَذ. ّاي دال تقسين هي گاُ ايي ترضْا تطَر ينٌَاخت در طَل تنيِ

 ضَد. هيتؼييي  8-9هقاٍهت ترضي دال طثق ضَاتط فصل  5-4-6ج-9

   

 لنگرهاي خمشی درتيرها  5-6ج-9

، يا تراساس تار 1-4-6ج-9لٌگر خوطي تيرّا يا تراساس تارّاي هٌتقل ضذُ تِ آًْا از دالْا، هطاتق تٌذ  1-5-6ج-9

 ضَد. ينٌَاخت هؼادلي تراتر تا هقادير زير هحاسثِ هي

 مَتاُ دال:گاُ ضلغ  تراي تيرّاي تنيِ -لفا

 (7-6ج-9)
3

Aulw
 

 گاُ ضلغ تلٌذ دال: تراي تيرّاي تنيِ -ب

( (8-6ج-9)
2

3
)(

3
(

2mlw Au  

   ًسثت ضلغ مَتاُ تِ ضلغ تلٌذ دال است. mدال ٍ  ضلغ مَتاُ lAدر ايي رٍاتط 
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	9-11-2-6-6  در تيرهاي مرکب بتني که ضوابط بند 9-11-2-6-1 را تامين ميکنند، نيازي به محاسبهي افتادگيهايي که بعد از مرکب شدن تير اتفاق ميافتد، نيست. در اين تيرها افتادگيهايي که قبل از مرکب شدن تير اتفاق ميافتد، بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ مگر آن که عمق تير قبل از مرکب شدن نيز ضوابط فوق را تامين کند. 


	9-11-3  مقاومت مورد نیاز 
	9-11-3-1  مقاومت مورد نياز در هر مقطع بر اساس لنگر خمشی، نيروي برشي، نیروی محوری (در صورت لزوم) و لنگر پيچشي با ضریب در آن مقطع تعيين ميشود.    
	9-11-3-2  در قطعاتی که با تکیهگاههای خود به صورت يک پارچه بتن ریزی میشوند، لنگر خمشی، نيروي برشي و لنگر پيچشي در مقاطع روی تکیهگاه را میتوان بر اساس تلاش مورد نظر در بَر تکیهگاه در نظر گرفت. 
	9-11-3-3  حداکثر نیروی برشی نهایی، 𝐕𝐮، در تکیهگاهها را براي تمام مقاطعی را که در محدودهي بَر داخلی تکیهگاه تا محل مقطع بحرانی قرار دارند، میتوان برای برش 𝐕𝐮 در فاصلهي 𝐝 از بَر تکیهگاه طراحی نمود؛ به شرط آن که:
	/
	9-11-3-4  در صورت عدم استفاده از تحليل دقيقتر، ميتوان لنگر پيچشي نهايي ناشي از اثر دالها روي تيرهاي باربر را با يك توزيع خطي يكنواخت، جايگزين نمود.
	9-11-3-5  تمام مقاطعی را که در فاصلهي کمتر از 𝐝 از بَر داخلی تکیهگاه قرار دارند، میتوان برای لنگر پیچشی 𝐓𝐮 در فاصله 𝐝 از بَر داخلی تکیهگاه طراحی نمود؛ به شرط آن که در این فاصله هیچ لنگر پیچشی متمرکزی موجود نباشد. 
	9-11-3-6  در مواردی که امکان کاهش لنگر پیچشی در اثر باز توزيع نیروهای داخلی در عضوی از یک سازهي نامعین وجود داشته باشد (پيچش همسازی)، حداکثر لنگر پیچشی نهایی بر اساس بند 9-8-6-1-4 به 𝛟𝐓𝐜𝐫 کاهش داده ميشود. در اين حالت لازم است اثر لنگرها و برشهای تعدیل يافتهي عضو در سایر اعضای مجاور، با استفاده از رابطهي تعادل، محاسبه شده و در طراحی به کار گرفته شوند. لنگر پيچشي ترک خوردگي، 𝐓𝐜𝐫، بر اساس بند 9-8-6-2-2 محاسبه ميشود.  

	 9-11-4  مقاومت طراحی
	9-11-4-1  در روش طرح مقاومت، طراحی اعضای مختلف سازه چنان صورت میگیرد که مقاومت نهایی یا حداکثر ظرفیت باربری عضو در هر مقطع، بزرگتر یا مساوی با تلاشهای موجود در آن مقطع تحت اثر بارهای نهایی (با ضريب) وارد به سازه باشد (روابط 8-1). در تعیین مقاومت نهایی مقطع و نیز تعيين بارهای نهایی، ضرایب کاهش مقاومت و نيز ضرايب بار مطابق فصل 7 این آیین نامه منظور میشود.
	9-11-4-2  خمش: در صورتیکه نیروی محوری فشاری با ضريب 𝐏𝐮<𝟎.𝟏𝟎𝐟𝐜′𝐀𝐠 باشد، مقاومت خمشی مقطع بر اساس رابطهي (8-1-الف) و با کنترل ϕMn≥Mu  تعیین ميشود. در حالتي که 𝐏𝐮≥𝟎.𝟏𝟎𝐟𝐜′𝐀𝐠 بوده و یا کششی باشد، مقاومت توام خمشي و محوري بر اساس روابط (9-8-1-الف) و (9-8-1-ت)، با منظور کردن اثر متقابل لنگر خمشي و بار محوري و با کنترل توام ϕMn≥Mu و  ϕPn≥Pu  تعیین ميشود. 
	9-11-4-3  برش: در مقاطع تحت اثر برش،  مقاومت برشي مقطع بر اساس رابطهي (9-8-1-ب) و با کنترل ϕVn≥Vu تعیین ميشود. 
	9-11-4-4  در تيرهاي بتني مرکب، مقاومت برشي افقي، 𝑽𝒏𝒉، بر اساس بخش 9-17-3-3 محاسبه ميشود. 
	9-11-4-5 پيچش:  در مقاطع تحت اثر پيچش، مقاومت پيچشي مقطع بر اساس رابطهي (9-8-1-پ) و با کنترل ϕTn≥Tu تعیین ميشود. اگر لنگر پيچشي با ضريب از پيچش آستانهي مقطع با منظور کردن ضريب کاهش مقاومت پيچشي کمتر باشد، 𝐓𝐮<𝛟𝐓𝐭𝐡، میتوان از اثرات پیچش صرف نظر نمود و در اين حالت نیازی به تامين آرماتور حداقل پيچشي نيست. 
	 9-11-4-6  آرماتورهای طولی و عرضی مورد نیاز برای پیچش را بايد به آرماتورهای لازم برای برش، خمش و نيروي محوري نهايي که به صورت ترکيبي با پيچش عمل ميکنند، اضافه نمود. 
	9-11-4-7  اگر لنگر خمشی طراحی 𝐌𝐮 همزمان با لنگر پیچشی طراحی 𝐓𝐮 به مقطع وارد شود، سطح مقطع آرماتور پیچشی طولی لازم در ناحیهي فشاری عضو خمشی را میتوان به مقدار 𝐌𝐮(𝟎.𝟗𝐝𝐟𝐲)  کاهش داد؛ ولي نبايد از آرماتور حداقل مطابق ضابطهي بند 9-11-5-3 کمتر باشد. 
	9-11-4-8  در مقاطع توپر با نسبت ابعادي 𝒉𝒃𝒕≥𝟑 ( 𝒉 ارتفاع مقطع و 𝒃𝒕 عرض قسمت در بر دارندهي خاموتهاي بستهي پيچشي از مقطع است)، میتوان از هر روش طراحی جایگزین که صحت آن به وسیلهي تحلیل و سازگاری با نتایج آزمایشهای جامع تأييد شده باشد، استفاده نمود. در اين موارد نیازی به کنترل حداقل آرماتور پيچشي از ضابطهي بند 9-11-5-3 نمیباشد؛ اما الزامات آرماتور گذاری ضوابط بند 9-11-6-5 و  9-11-6-6-7 تا  9-11-6-6-10 باید رعایت شوند. 
	9-11-4-9  براي مقاطع پيش ساختهي توپر با نسبت ابعادي 𝒉𝒃𝒕≥𝟒.𝟓، میتوان از يک روش طراحی جایگزین و فولاد جان به صورت باز استفاده نمود؛ به شرط آن که صحت آن به وسیلهي تحلیل و سازگاری با نتایج آزمایشهای جامع تأييد شده باشد. در اين موارد نیازی به کنترل حداقل آرماتور پيچشي از ضابطهي بند 9-11-5-3 و نيز رعايت الزامات جزئيات بخش 9-11-6-4 و بندهاي 9-11-6-5-6 تا 9-11-6-5-9 نمیباشد. 

	9-11-5 محدودیتهای آرماتور گذاری
	9-11-5-1  حداقل مقدار آرماتور خمشی
	9-11-5-1-1 حداقل مقدار آرماتور خمشی، 𝐀𝐬,𝐦𝐢𝐧، بايد در تمامی مقاطع عضو خمشی که نياز به ميلگرد کششي باشد، تأمین گردد.
	9-11-5-1-2  حداقل مقدار آرماتورهای خمشی نباید از بزرگترین مقادیر زیر کمتر باشد؛ به جز مواردی که در ضابطهي بند 9-11-5-1-3 اشاره شده است. در اعضای معین استاتیکی با مقطع بالدار که بال مقطع در کشش قرار دارد، مقدار 𝐛𝐰 بر اساس جایگزینی با کمترین مقدار 𝐛𝐟 (عرض بال) و 𝟐𝐛𝐰 محاسبه میشود: 
	(الف)

	9-11-5-1-3  اگر سطح مقطع آرماتورهای طولی تأمین شده در وجه کششي، حداقل به اندازهي يک سوم بیشتر از مقدار مورد نياز بر اساس محاسبه باشد، نیازی به کنترل ضوابط بندهای 9-11-5-1-1 و 9-11-5-1-2 نمیباشد. 

	9-11-5-2  حداقل آرماتور برشی  
	9-11-5-2-1  حداقل آرماتورهای برشی، 𝐀𝐯,𝐦𝐢𝐧، بايد در تمامی مناطقی که نیروی برشی نهایی مقطع از نصف مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن با احتساب ضریب کاهش مقاومت بیشتر است (𝐕𝐮>𝟎.𝟓𝛟𝐕𝐜) ، تأمین شود؛ به جز مواردی که در جدول  9-11-2 آمده است؛ که در اين موارد اگر 𝐕𝐮>𝛟𝐕𝐜 باشد، حداقل آرماتور برشی مورد توجه قرار ميگيرد. 
	9-11-5-2-2  اگر بتوان به کمک آزمایشهای قابل قبول نشان داد که در صورت حذف آرماتور برشی، مقطع مورد نظر مقاومتهای خمشی و برشی لازم را خواهد داشت، میتوان ضابطهي بند 9-11-5-2-1 را نادیده گرفت. در این آزمایشها باید اثرات نشستهای نامساوی، خزش، جمع شدگی و تغییر درجه حرارت محیط بر اساس ارزیابی واقع بينانهای از آن چه در شرایط بهره برداری وجود دارد، در نظر گرفته شود.
	9-11-5-2-3  اگر آرماتورهای برشی مورد نياز باشد و بتوان از اثرات پیچشی صرف نظر نمود، حداقل آرماتور برشی در فاصلهي  𝐬 ، يعني 𝐀𝐯, 𝐦𝐢𝐧𝐬، نباید از بزرگترین مقادیر زیر کمتر باشد:

	9-11-5-3  حداقل آرماتور پیچشی
	9-11-5-3-1  حداقل آرماتور پیچشی در تمامی مناطقی که 𝐓𝐮≥𝛟𝐓𝐭𝐡 است، باید تأمین شود.
	9-11-5-3-2  اگر آرماتور پیچشي لازم باشد، حداقل سطح مقطع آرماتور عرضي به صورت خاموت برشی و پیچشی بسته، 𝐀𝐯+𝟐𝐀𝐭𝐦𝐢𝐧𝐬، بیشترین مقدار (الف) و (ب) که برای برش در بند 9-11-5-2-3 ذکر شد، در نظر گرفته میشود.
	9-11-5-3-3  اگر آرماتور پیچشی لازم باشد، حداقل آرماتور طولی پيچشي، 𝐀𝐥,𝐦𝐢𝐧، کمترين مقدار (الف) و (ب) در نظر گرفته میشود:


	 9-11-6  جزئیات آرماتور گذاری
	9-11-6-1  کلیات
	9-11-6-1-1  پوشش بتن روی آرماتورها باید ضوابط مندرج در فصل 9-4 و پيوست 9-پ-1 این آيين نامه را برآورده سازد. همچنين طول گیرایی و وصلهي آرماتورها باید مطابق ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه تعیین شود. در صورت استفاده از گروه میلگردها، ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه باید برقرار باشند.
	9-11-6-1-2  حداقل فاصلهي آرماتورها مطابق ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه تعیین میشود. فاصله نزدیکترین آرماتورهای طولی گروهي تا وجه کششی نباید از مقادیر ضوابط بخش 9-19-3 این آيين نامه بیشتر باشد.
	9-11-6-1-3  در تیرهای با ارتفاع زياد که در آنها  𝐡 بیش از 900 ميلی متر است، آرماتورهای جلدی باید به طور یکنواخت در دو وجه تیر در فاصلهي  𝐡𝟐  از وجه کششی توزیع شوند. فاصلهي آرماتورهای جلدی نباید از مقدار s بر اساس ضابطههاي بخش 9-19-3 در فصل 9-19 این آیین نامه بیشتر باشد؛ که در آن cc فاصلهي پوشش خالص آرماتورهای جلدی از وجه کناری است. اثر آرماتورهای جلدی بر مقاومت را ميتوان با تحلیل همسازي کرنش اعمال نمود.

	9-11-6-2  آرماتور خمشی در تیرها
	9-11-6-2-1  نیروی كششي يا فشاري محاسبه شده براي آرماتورهای هر مقطع از تير بايد در هر طرف آن مقطع با تامين مهاري کافي توسعه يافته و به بتن منتقل شود. 
	9-11-6-2-2  در قطعات خمشی، مقاطع بحرانی که در دو سمت آنها کافی بودن مهار آرماتور باید کنترل شود، عبارتند از مقاطع دارای بیشترین تنش، و نيز مقاطعی در طول دهانهي قطعه که در آنها آرماتور کششي قطع یا خم شده ديگر براي مقاومت در مقابل خمش مورد نياز نيستند. 
	9-11-6-2-3   ميلگردها بايد از مقطعي كه ديگر براي تحمل خمش مورد نياز نيستند، به اندازهي مقدار بزرگتر 𝐝 و 𝟏𝟐𝐝𝐛 امتداد یابند. رعایت این ضابطه در انتهای دهانههاي با تکیهگاه ساده و يا انتهای آزاد طرهای لازم نیست.
	 9-11-6-2-4 میلگردهای کششی ادامه داده شده باید حداقل طول گیرایی 𝐥𝐝 را پس از نقطهای که دیگر به میلگردهای قطع يا خم شده براي تحمل خمش نیازی نيست،  امتداد تامین کنند. 
	 9-11-6-2-5  آرماتورهای تحت کشش ناشي از خمش نبايد در ناحیهي کششی قطع شوند؛ مگر آن که يکی از موارد (الف) تا (پ) این بند تأمين شود:
	الف- نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازهي حداقل 50 درصد بیشتر از نيروي برشی نهایی موجود در مقطع باشد؛ 𝐕𝐮≤(𝟐/𝟑)𝛟𝐕𝐧 . 
	ب- مقدار آرماتوري كه امتداد میيابد، حداقل دو برابر مقدار مورد نياز مقطع باشد؛ و نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازه حداقل 33 درصد بیشتر از نيروي برشی نهایی موجود در مقطع باشد؛ 𝐕𝐮≤(𝟑/𝟒)𝛟𝐕𝐧 .




	9-11-6-3 قطع آرماتور
	9-11-6-3-3   در تکیهگاههای ساده و در نقاط عطف منحنی تغییر شکل، قطر میلگردهای خمشی مثبت باید چنان باشد که طول گیرایی آنها موارد (الف) و (ب) را تامين کند. در مواردی که آرماتورهای خمشی مثبت فراتر از محور تکیهگاه به قلاب استاندارد يا مهار مکانیکی حداقل معادل قلاب استاندارد ختم شوند، نیازی به تامين موارد (الف) يا (ب) نيست. 
	 9-11-6-3-4  حداقل يک سوم آرماتورهای خمشی منفی موجود در تکیهگاه يک عضو خمشی پس از نقطهي عطف، باید حداقل برابر با بزرگترين مقدار d و 12db و ln𝟏𝟔 (يک شانزدهم طول دهانهي خالص) امتداد يابند. 
	9-11-6-4  آرماتورهای پیچشی طولی
	9-11-6-4-1  اگر آرماتورهای  پیچشی طولي مورد نیاز باشند، باید دور تا دور مقطع در داخل محیط خاموت بستهي پیچشی به طور يکنواخت توزیع شوند. فاصلهي اين آرماتورها از يک ديگر نباید بیشتر از 300 میلی متر باشد. لازم است در هر گوشهي خاموت بستهي پيچشی حداقل يک آرماتور  پيچشي طولی قرار داده شود. آرماتورهاي  پيچشي طولي بايد قطري معادل 042/0 برابر فاصلهي خاموتها، 0.042s، ولي نه کمتر از 10 ميلي متر داشته باشند. 
	9-11-6-4-2  آرماتورهای پیچشی طولی پس از مقطعی که بر اساس محاسبه به آرماتور پیچشی نیازی ندارد، باید حداقل به اندازهي 𝐛𝐭+𝐝 امتداد یابند. آرماتورهای پیچشی طولی باید در هر دو انتهاي تير مهار شوند.

	9-11-6-5  آرماتورهای عرضی برشي، پيچشي و تکيه گاه جانبي آرماتور فشاری 
	9-11-6-5-1  آرماتورهای عرضی بر اساس ضوابط این بخش به کار گرفته میشوند. در این حالت باید محدود کنندهترین ضوابط رعایت شوند. جزئیات اجرای آرماتورهای عرضی باید مطابق ضوابط بخش 9-21-6 این آیین نامه انجام شود.
	9-11-6-5-2  برش: در صورت لزوم بايد آرماتور برشي توسط خاموت، دورپيچ و میلگردهای طولی خم شده در مقطع فراهم شود. در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-3 تا 9-11-6-5-5 به کار گرفته ميشوند. 
	9-11-6-5-3  در صورتی که نیروی برشی مقاوم 𝐕𝐬≤0.33fc'bwd باشد، حداکثر فاصلهي افقي بین  آرماتورهای برشی عمود بر محور عضو نباید از کمترین مقدار 𝐝𝟐  و 600 میلی متر بیشتر باشد. اگر 𝐕𝐬>0.33fc'bwd باشد، این فاصله نباید از کمترین مقدار 𝐝𝟒  و 300 میلی متر بیشتر باشد.
	9-11-6-5-4  فاصلهي بین خاموتهای مایل و یا میلگردهای طولی خم شده باید به گونهای باشد که هر خط 45 درجهای که از وسط مقطع به اندازهي d2 در جهت عکس العمل تکیهگاهی به طرف میلگردهای کششی طولی رسم شود، حداقل توسط يک ردیف از آرماتورهای برشی قطع گردد.
	9-11-6-5-5  میلگردهای طولی خم شده که به عنوان آرماتور برشی استفاده ميشوند، در صورتی که در ناحیهي کششی امتداد یابند، باید با آرماتورهای طولی ادامه داده شوند؛ و اگر در ناحیهي فشاری امتداد یابند، باید به اندازهي طول گيرايي d2  از وسط ارتفاع مقطع مهار شوند.
	9-11-6-5-6  پيچش: در صورت لزوم، آرماتورهای پیچشی عرضی میتوانند از نوع خاموتهای بسته مطابق بند 9-21-6-1-7 و يا تنگ باشند.  در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-7 تا 9-11-6-5-9 به کار گرفته ميشوند.
	9-11-6-5-7  آرماتورهای پیچشی عرضی پس از مقطعی که بر اساس محاسبه به آرماتور پیچشی نیازی ندارد، باید حداقل به اندازهي 𝐛𝐭+𝐝 امتداد یابند.
	9-11-6-5-8  فاصلهي بین  آرماتورهاي پیچشی عرضی نباید بیشتر از دو مقدار 𝐩𝐡𝟖 و 300 میلی متر اختیار شود.
	9-11-6-5-9  در مقاطع توخالی تحت اثر پيچش، فاصلهي محورهای اضلاع خاموت بستهي پیچشی تا وجه درونی مقطع نباید کمتر از 𝟎.𝟓𝐀𝐨𝐡𝐏𝐡 باشد. 
	9-11-6-5-10  تکيه گاه جانبي آرماتور فشاري: آرماتورهای عرضی باید در سرتاسر فاصلهای که آرماتورهای طولی فشاری مورد نیاز است، تأمین شوند. تکیهگاه جانبی آرماتورهای طولی فشاری باید با استفاده از خاموتهای بسته یا تنگ تأمین گردد. در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-11 تا 9-11-6-5-13 به کار گرفته ميشوند.
	9-11-6-5-11   اندازهي آرماتورهای عرضی باید حداقل موارد (الف) يا (ب) باشد. امکان استفاده از سيمهای آجدار يا جوش شده با مساحت معادل وجود دارد.
	9-11-6-5-12  فاصلهي آرماتورهای عرضی که به عنوان تکيه گاه جانبي آرماتور فشاري به کار ميرود، نباید از حداقل مقادیر (الف) تا (پ) بیشتر باشد:
	9-11-6-5-13   نحوهي چیدمان آرماتورهای طولی فشاری باید به گونهای باشد که تمام میلگردهای فشاری در گوشههای عضو با آرماتورهای عرضی و زاویهي خم حداکثر 135 درجه نگه داري شوند. فاصلهي آزاد میلگردهای طولی غير واقع در گوشهي ميلگرد عرضي تا ميلگردهای طولي نگه داری شدهي مجاور نباید از 150 میلی متر بیشتر باشد.

	9-11-6-6  آرماتورهای يک پارچگی سازهای در تیرهای درجا
	9-11-6-6-1 برای تیرهای واقع در پيرامون سازه، آرماتورهای يک پارچگی سازهای بر اساس ضوابط (الف) تا (پ) اختيار میشود:
	9-11-6-6-2   برای تیرهای غیر واقع در پيرامون سازه، آرماتورهای يک پارچگی سازه بر اساس بندهای (الف) و (ب) اختیار میشود:
	9-11-6-6-3   آرماتورهای طولی یک پارچگی سازهای باید از ناحیهي احاطه شده توسط آرماتورهای طولي ستون عبور کنند.
	9-11-6-6-4   آرماتورهای طولی یک پارچگی سازهاي در تکیهگاههای غیر پیوسته باید به طور کامل مهار شوند تا آرماتورهای مقطع در بَر تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسند.
	9-11-6-6-5  اگر وصله براي آرماتورهای یک پارچگی سازهای مورد نياز باشد، آرماتورها باید بر اساس موارد (الف) و (ب) وصله شوند:
	الف- آرماتورهای لنگر خمشی مثبت در و يا مجاورت تکیهگاه وصله شوند.
	ب- آرماتورهای لنگر خمشی منفی در و يا مجاورت وسط دهانه وصله شوند.
	9-11-6-6-6  وصلهي آرماتورهاي يک پارچگي بايد به صورت تمام مکانیکی، تمام جوشی، و يا وصلهي پوششي از نوع B باشد.


	9-11-7 سیستم تیرچهی يک طرفه
	9-11-7-1  کلیات
	9-11-7-1-1  سیستم تیرچهی بتنی يک طرفه متشکل از ترکيب يک پارچهاي از تیرچههای با فواصل منظم و يک دال فوقانی است که براي باربري در يک راستا طراحی شده است. 
	9-11-7-1-2  عرض تیرچه در هيچ موقعيتي از ارتفاع آن، نباید کمتر از 100 میلی متر باشد. ارتفاع کل تیرچه نباید بیشتر از سه و نیم برابر حداقل عرض آن باشد. فاصلهي آزاد بین تیرچهها نباید بیشتر از 750 میلی متر باشد.
	9-11-7-1-3  مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن در تیرچه را میتوان به اندازهي ده درصد بیشتر از مقدار ذکر شده در فصل 8 این آیین نامه در نظر گرفت. مقاومت برشی تیرچه را میتوان با استفاده از آرماتور برشی افزایش داد. 
	9-11-7-1-4 به منظور تأمين یک پارچگی سازهای، حداقل يک آرماتور در پايين هر تیرچه باید پیوسته بوده و مهار کافی داشته باشد تا در تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسد.
	9-11-7-1-5  میلگردهای عمود بر تیرچه در دال فوقانی باید بر اساس خمش و با در نظر گرفتن بارهای متمرکز محتمل تأمین شود. ضوابط  حداقل و فواصل اين ميلگردها بر اساس ضوابط آرماتور افت و حرارت مطابق بخش 9-19-4 تعیین میشود.
	9-11-7-1-6  سیستم تیرچههای يک طرفه که مشمول ضوابط بندهای 9-11-7-1-1 و 9-11-7-1-2 نمیشوند، باید به صورت سیستم تیر و دال طراحی شوند.
	9-11-7-1-7  در سيستمهايي كه از اجزاي پر كنندهي دائمي، مانند بلوكهاي سفالي و يا بتني، در فواصل بين تيرچهها استفاده ميشود و مقاومت فشاري مصالح اين اجزا حداقل برابر با مقاومت مشخصهي بتن تيرچهها است، باید ضوابط (الف) و (ب) به صورت زير را اعمال نمود. 
	الف-  ضخامت دال روی اجزای پر کننده نباید از يک دوازدهم فاصلهي آزاد بين تیرچهها و 40 میلی متر کمتر اختیار شود.
	ب- ميتوان از مقاومت جدارههايي از اين اجزا كه در تماس با تيرچهها هستند، در محاسبهي مقاومت برشي و مقاومت خمشي منفي تيرچهها استفاده نمود. از مقاومت ساير قسمتهاي اجزاي پر كننده در مقاومت سيستم صرف نظر ميشود.
	9-11-7-1-8  در سيستمهايي كه از قالب موقت استفاده ميشود و يا اجزاي پر كننده، مشمول ضابطهي بند 9-11-7-1-7 نميشوند، ضخامت دال نباید از يک دوازدهم فاصلهي آزاد بين تیرچهها و 50 میلی متر کمتر باشد.


	9-11-8  تیرهای عمیق
	9-11-8-1  کلیات
	9-11-8-1-1  تیرهای عمیق اعضایی هستند که در يک وجه تحت بار قرار گرفته و در وجه مقابل روي تكيهگاهها قرار دارند؛ به طوريكه امكان به وجود آمدن المانهاي فشاري "بست" از سمت بار به سمت تكيهگاهها وجود داشته باشد؛ و نيز حداقل يکي از ضوابط (الف) يا (ب) برقرار باشند:
	9-11-8-1-2  طراحی تیرهای عمیق با در نظر گرفتن توزیع غیر خطی کرنش طولي در ارتفاع مقطع تير انجام میشود. مدلهاي بست و بند بر اساس ضوابط پيوست 9-پ-3 اين آيين نامه براي منظور کردن توزيع غير خطی کرنش مناسب تلقي ميشوند. 

	9-11-8-2  محدودیتهای ابعادی و آرماتور گذاري تیرهای عمیق
	9-11-8-2-1  ابعاد مقطع تیرهای عمیق بايد به گونهای انتخاب شود که رابطهي زير برقرار باشد:    
	9-11-8-2-2 آرماتورهای توزیع شده در وجوه کناری تیرهای عمیق باید مطابق ضوابط (الف) و (ب) باشند:
	 9-11-8-2-3 حداقل آرماتورهای خمشي کششی در تير عميق بر اساس بند 9-11-5-1 تعیین میشود. 
	9-11-8-2-4  پوشش بتن در تير عميق بر اساس ضوابط فصل 9-3 تعيين ميشود. حداقل فاصلهي آرماتورهاي طولي مجاور بر اساس محدوديت فاصلهي ميلگردهاي طولي تير مطابق بخش 9-21-2-1، تعيين ميگردد. 
	9-11-8-2-5  فاصلهي آرماتورهاي برشي طولي و عرضي در تير عميق، نباید از مقادير  𝐝𝟓  و 300 میلی متر بیشتر باشد. 
	9-11-8-2-6  طول گيرايي آرماتورهاي کششي در تير عميق بر اساس توزيع تنش در آرماتورهايي که مستقيما تابع لنگر خمشي نيستند، مطابق بند 9-11-6-2-6 انجام ميشود. 
	9-11-8-2-7  در تکیهگاههای ساده، آرماتورهای کششي لنگر مثبت بايد طوري مهار شوند که ميلگرد بتواند در بَر تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسد. اگر تير عميق بر اساس مدلهای بست و بند طراحی شده باشد، آرماتورهای کششی ناشی از لنگر خمشی مثبت باید مطابق ضوابط بند پ9-3-5-2 از پيوست 9-پ-3 مهار شوند.
	9-11-8-2-8  در تکیهگاههای داخلی تيرهاي عميق، ضوابط (الف) و (ب) باید برقرار باشند:



	12-Chapter 12-final.pdf
	9-12-1  گستره 
	9-12-1-1  ضوابط این فصل به طراحی ستونهای بتن آرمه در حالت نهایی مقاومت اختصاص دارد و شامل ستون پايه بتن آرمه نيز ميشود.  

	9-12-2  کلیات و محدوديتها
	 9-12-2-1  مشخصات بتن و  آرماتورهای فولادی باید به گونهای باشد که ضوابط طراحی و دوام مندرج در فصل 9-3 و فصل 9-4 و نيز پيوست 9-پ1 اين آيين نامه را برآورده سازند. 
	9-12-2-2  در طراحی ستونها در حالت نهایی مقاومت، رعایت ضوابط فصل 9-21 مربوط به پیوستگی، و اطمینان از انتقال کامل نیروها بین بتن و آرماتور الزامی است. 
	 9-12-2-3  در بتن ريزي درجا، اتصالات تير-ستون و دال-ستون بايد از ضوابط فصل 9-16 پيروي کند. در سيستم پيش ساخته، اتصالات بايد الزامات انتقال نيرو را بر اساس ضوابط فصل 9-17 برآورده نمايند. همچنين کليهي اتصالات ستون به شالوده، بايد ضوابط فصل 9-17 را تامين کنند. 
	9-12-2-4   در ستونهاي با مقطع مربع يا چند ضلعی منتظم و اشکال مشابه، به جای منظور کردن مقطع کل در طراحی، میتوان مساحت ناخالص مقطع، مقدار آرماتور مورد نیاز و مقاومت طراحی را بر اساس يک مقطع دایروی با بزرگترين قطري که بتواند در داخل آن شکل محاط شود، تعيين نمود. 
	9-12-2-5   در ستونهايي که مقطع آنها بزرگتر از مقدار لازم برای تحمل بارهای مورد نظر است، مساحت کل مقطع، آرماتورهای مورد نیاز و مقاومت طراحی را میتوان بر اساس مساحت مؤثر کاهش يافته که کمتر از نصف مساحت کل نباشد، در نظر گرفت. این بند برای ستونهای قابهای خمشی ويژه و يا ستونهايي که قسمتي از سيستم مقاوم در برابر نيروهاي زلزله نبوده و بر اساس  ضوابط فصل 9-20 این آیین نامه طراحی شدهاند، قابل اجرا نمیباشد.
	9-12-2-6  اگر يک ستون به صورت يک پارچه با ديوار بتني ساخته شود، حداکثر 40 میلی متر خارج از فولادهاي عرضي ستون را میتوان در محاسبهي مقطع مؤثر آن در نظر گرفت.
	9-12-2-7   برای ستونهای با دو یا چند دورپيچ متداخل، سطح مقطع مؤثر ستون باید بر اساس فاصلهای برابر حداقل پوشش بتنی مورد نیاز در خارج از دورپيچها محاسبه شود.  
	9-12-2-8   در صورتي که در يک ستون سطح مقطع موثر کاهش يافته بر اساس بندهاي 9-12-2-5 تا 9-12-2-8 منظور شود، آناليز سازه و طراحي ساير قسمتهاي سازه که با آن ستون مرتبط هستند، بايد بر اساس سطح مقطع واقعي ستون انجام پذيرد. 

	 9-12-3  مقاومت مورد نیاز
	9-12-3-1  مقاومت مورد نیاز با در نظر گرفتن اصول تحلیل و طراحی سازهها که در فصل 9-6 ذکر شد، و بر اساس ترکیبهای بارگذاری فصل 9-7  این آیین نامه تعیین میشود. 
	9-12-3-2  بار محوري با ضريب و لنگر خمشي با ضريب،  𝑷𝒖 و  𝑴𝒖، که در هر ترکيب بارگذاري قابل کاربرد به طور همزمان حاصل ميشوند، بايد به عنوان مقاومت مورد نياز در نظر گرفته شوند.  

	9-12-4  مقاومت طراحی
	9-12-4-1   براي هر ترکيب بار قابل کاربرد، مقاومت طراحي در همهي مقاطع ستون بايد رابطهي عمومي (9-1-1) به صورت  𝚽𝑺𝒏≥U را تامين کند. بدين ترتيب روابط تفصيلي (9-8-1) بايد برقرار بوده و عمل توام بين تاثيرات بار منظور گردد. ضرايب کاهش مقاومت، 𝚽، بر اساس جدول 9-7-2 تعيين ميشوند. 
	9-12-4-2  مقاومت محوري اسمي و مقاومت خمشي اسمي،  𝑷𝒏 و  𝑴𝒏، بر اساس فرضيات و ضوابط بخش 9-8-3 محاسبه ميشوند. 
	9-12-4-3  مقاومت برشي اسمي و مقاومت پيچشي اسمي ستون،  𝑽𝒏 و  𝑻𝒏، به ترتيب بر اساس ضوابط بخش 9-8-4 و بخش 9-8-6 محاسبه ميشوند.   

	9-12-5  محدودیتهای آرماتور
	9-12-5-1  در ستونهاي بتني، مساحت آرماتورهای طولی نباید کمتر از 1 درصد و بیشتر از 8 درصد سطح مقطع ناخالص آن، 𝑨𝒈، باشد. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصلههای پوششی میلگردها نیز رعایت شوند. 
	9-12-5-2  در هر ناحيهاي از ستون که 𝑽𝒖>𝟎.𝟓𝜱𝑽𝒄 باشد، لازم است حداقل فولاد برشي در آن ناحيه فراهم شود. حداقل آرماتور برشي، 𝑨𝒗, 𝒎𝒊𝒏، مقدار بزرگتر از موارد (الف) و (ب) به صورت زير است: 

	9-12-6  جزئیات آرماتور گذاری
	9-12-6-1  کلیات 
	9-12-6-1-1 پوشش بتن روي بيرونيترين ميلگرد بر اساس ضوابط فصل 9-3 تعيين ميشود. 
	9-12-6-1-2 طول مهاري آرماتورها بر اساس ضوابط فصل 9-21 تعيين ميگردد. 
	9-12-6-1-3 استفاده از آرماتورهاي گروهي در ستون مجاز بوده و ضوابط آن بر اساس بخش 9-21-5 تعيين ميشود. 
	9-12-6-1-4  فاصلهي حداقل آرماتورهاي مجاور بر اساس ضوابط بند 9-21-2-1 تعيين ميگردد. 

	9-12-6-2  آرماتورهاي طولي 
	9-12-6-2-1  حداقل تعداد میلگردهای طولی در ستون بر اساس موارد زیر تعیین میشود:
	پ- ميلگردهای داخل دورپیچ و يا در ستونهای قابهای خمشی ويژه محصور شده با دورگیرهای دایروی: 6 عدد


	 9-12-6-3- آرماتورهای انتظار خم شده
	9-12-6-3-1  شیب قسمت مایل آرماتورهای طولی خم شده (میلگرد غیر هم امتداد) نسبت به محور ستون نباید از 1 به 6 بیشتر باشد. بخشهای بالا و پايين قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشند.
	9-12-6-3-2  اگر وجه ستون يا دیوار بیش از 75 میلی متر عقب نشستگی يا پیش آمدگی داشته باشد، آرماتورهای طولی امتداد يافته نباید به صورت خم شده استفاده شوند. در اين حالت در محل عقب نشستگی باید آرماتورهای انتظار مجزا و وصلهي پوششی به منظور اتصال به آرماتورهای وجوه عقب رفته فراهم گردد. در هر حال باید ضوابط مربوط به مهارها و وصلهها در محل تغییر مقطع رعایت شوند. 

	9-12-6-4  وصلهي آرماتورهاي طولي ستون
	9-12-6-4-1  استفاده از وصلههای پوششی، مکانيکی، جوشی سر به سر و اتکایی در ستونها مجاز است. وصلهي آرماتورها باید الزامات  تمام ترکیبهای بارگذاری را تامین نموده و منطبق با ضوابط بخش 9-21-4 باشد
	9-12-6-4-2  اگر نیروی میلگردها در اثر بارهای ضریبدار اعمالی فشاری باشد، استفاده از وصلههای پوششی فشاری مجاز است. طول وصلهي پوششی فشاري را ميتوان بر اساس موارد (الف) يا (ب) کاهش داد؛ اما اين طول در هر حال نباید کمتر از 300 میلی متر باشد:
	9-12-6-4-3  اگر نيروي ايجاد شده در ميلگرد طولي ستون در اثر بارهاي با ضريب کششي باشد، طول وصلهي پوششي بايد در کشش تعيين شود. در اين حالت اگر تنش کششي آرماتور حداکثر 0.5fy بوده و تعداد میلگردهایی که در يک مقطع وصله میشوند، حداکثر نصف میلگردهای کششی باشد، و در ضمن وصلههاي پوششي ميلگردهاي مجاور حداقل معادل ld در طول ستون فاصله داشته باشند، وصله از نوع A محسوب شده و طول پوشش باید حداقل برابر با ld اختیار شود. در غیر این صورت، وصله از نوع B محسوب شده و طول پوشش باید حداقل برابر با 1.3ld در نظر گرفته شود. در هر حال طول وصله نباید کمتر از 300 ميلي متر در نظر گرفته شود. 
	9-12-6-4-4  اگر نيروي ميلگرد طولي ستون در همهي ترکيبات بار فشاري باشد، استفاده از وصلههای اتکايي مجاز خواهد بود؛ به شرط آن که وصلهي آرماتورهاي طولي ستون در مقاطع مختلف انجام شود؛ و يا در محل وصله، از میلگردهاي اضافی استفاده شود؛ به طوری که حداقل مقاومت کششی میلگردهايي که در هر وجه ستون در محل وصله امتداد میيابند، معادل حاصل ضرب 0.25𝐟𝐲 در سطح مقطع تمامی میلگردهای موجود در آن وجه ستون باشد. 

	 9-12-6-5  آرماتورهای عرضی
	9-12-6-5-1  آرماتورهای عرضی باید محدود کنندهترین الزامات فاصلهي آرماتورها را برآورده سازد. جزئيات ميلگردهاي عرضي بايد مطابق ضوابط بندهاي 9-21-6-1 تا 9-21-6-3 باشد. 
	 9-12-6-5-2  لازم است آرماتورهای طولی با استفاده از خاموتهای (تنگهاي) بسته و يا دورپيجها مطابق بند 9-12-6-6 به صورت جانبی مهار شوند؛ مگر اين که آزمایش و تحلیل سازه نشان دهد که مقاومت و امکان ساخت مناسب برای آنها وجود دارد.
	9-12-6-5-3  اگر پيچهای مهاری در قسمت بالای ستون يا ستون پايه (پدستال) تعبیه شوند، باید توسط آرماتورهای عرضی که حداقل 4 آرماتور طولی ستون يا ستون پايه را در بر گرفته است، محصور شوند. آرماتورهای عرضی باید در طول 125 میلی متری قسمت بالاي ستون يا ستون پايه توزيع شوند و حداقل شامل 2 آرماتور به قطر 12 ميلي متر و يا 3 آرماتور به قطر 10 ميلي متر باشند. 

	9-12-6-6  تکیهگاه جانبی آرماتورهای طولی
	9-12-6-6-1  در هر طبقه، فاصلهي اولين خاموت ستون از سطح بالاي شالوده يا دال نباید بیشتر از نصف فواصل تعیین شده براي خاموتها باشد.
	9-12-6-6-2  در هر طبقه، فاصلهي آخرین خاموت ستون از زیر پایینترین میلگردهای افقي دال، پهنه (کتيبه)، و يا کلاهک برشی، نباید بیشتر از نصف فواصل تعیین شده براي خاموتها باشد. در صورت اتصال تیر يا دستک به کلیهي وجوه ستون، میتوان خاموتها را در مقطعی به فاصلهي حداکثر 75 میلی متر از زیر پایینترین میلگرد افقي در کم ارتفاعترین تير يا دستک متوقف نمود.
	9-12-6-6-3   در هر طبقه، دورپيچها باید از روی شالوده يا دال تا تراز پایینترین میلگردهای طبقهي فوقانی امتداد یابند.
	9-12-6-6-4   در هر طبقه، قسمت فوقانی دورپيچها باید مطابق جدول 9-12-1 باشد: 
	9-12-6-6-5  آرماتورهای طولی انتظار باید در محل خم شدگی با به کار گیری خاموت، دورپيچ و یا قسمتهایی از سیستم سازهای کف مهار شوند؛ و برای نیرویی معادل 5/1 برابر مؤلفهي افقی نیروی محاسباتی قسمت مایل میلگردهای انتظار، طراحي شوند. فاصلهي چنين ميلگردهاي عرضي به صورت خاموت بسته و دورپيچ، نبايد از نقاط خم شدهي ميلگرد انتظار بیشتر از 150 میلی متر باشد.  

	9-12-6-7  آرماتور عرضي برشي
	9-12-6-7-1   در صورت لزوم ميتوان در ستون از فولاد برشي به صورت تنگ، خاموت و يا دورپيچ استفاده نمود. 
	9-12-6-7-2   فاصلهي حداکثر آرماورهاي برشي ستون اگر 𝑽𝒔≤𝟎.𝟑𝟑𝒇𝒄′ 𝒃𝒘𝒅   باشد، برابر با کوچکترين از 𝒅𝟐  و 600 ميلي متر، و  اگر 𝑽𝒔>𝟎.𝟑𝟑𝒇𝒄′ 𝒃𝒘𝒅   باشد، برابر با کوچکترين از 𝒅𝟒  و 300 ميلي متر است. 



	11-Chapter 11-final.pdf
	9-11-1- گستره
	9-11-1-1   ضوابط این فصل به طراحی تیرهای ساده، تیرهای مرکب بتني، تیرچههای یک طرفه و تیرهای عمیق در حالت حدی نهایی مقاومت، اختصاص دارد.

	 9-11-2- کلیات
	9-11-2-1 مشخصات بتن و  آرماتورهای فولادی باید به گونهای باشد که ضوابط طراحی و دوام مندرج در فصلهاي 9-3 و 9-4و پيوست 9-پ1 اين آيين نامه برآورده شوند. مصالح، طراحی و الزامات قرار گيری اقلام مدفون در بتن باید مطابق ضوابط مندرج در فصل 9-4 این آيين نامه باشد.
	9-11-2-2  در طراحی تیرها در روش طرح مقاومت، رعایت ضوابط مربوط به پیوستگی که در فصل 9-21 ذکر شده است، و اطمینان از انتقال کامل نیروها بین بتن و آرماتور الزامی است.
	9-11-2-3  در صورتی که نیروی محوریِ کمتر از 𝟎.𝟏𝟎𝐟𝐜′𝐀𝐠 به مقطع تیر اعمال شود، کرنش کششي خالص در دورترین آرماتور کششی، 𝛆𝐭، حداقل باید 004/0 باشد.  
	9-11-2-4  پايداري تير بر اساس فاصلهي تکيه گاههاي جانبي آن تعيين ميشود. اگر تیری به صورت پیوسته مهار جانبی نداشته باشد، ضوابط (الف) و (ب) باید برقرار باشند:
	الف- فاصلهي تکیهگاههای جانبی نباید از 50 برابر حداقلِ عرض بال فشاري يا وجه فشاری بیشتر باشد.
	ب- فاصلهي تکیهگاههای جانبی باید اثرات برون محوری بار را منظور کند.
	9-11-2-5- ساخت تیرهای T شکل
	9-11-2-5-1  در ساخت تیرهای T شکل، بال و جان باید به صورت يک پارچه ساخته شوند. در غير اين صورت، لازم است پيوستگي بين جان و بال به طور مناسب تأمين شود.
	9-11-2-5-2  عرض موثر بال بايد مطابق ضوابط بخش 9-6-3-4 باشد. 
	9-11-2-5-3  در مواردی که میلگردهای اصلی خمشی در دالی که به عنوان بال تیر T شکل در نظر گرفته شده است موازی محور طولي تیر باشند، میلگردهایی عمود بر محور تیر باید در بالای دال و بر اساس مقاومت در مقابل بارهاي با ضريبي که بر عرض موثر بال به صورت کنسول عمل ميکنند، مطابق بند 9-5-2-2-قرار داده شوند. سیستم تیرچههای بتنی از این ضابطه مستثنی میباشند.
	9-11-2-5-4  در طراحی پیچشی مقاطع درجا که دال کف، بال تیر را تشکیل میدهد، عرضي از دال كه به طور مؤثر بهعنوان بال تير عمل ميكند و در محاسبهي 𝐀𝐜𝐩، 𝐀𝐠 و pcp به کار میرود، بر اساس موارد (الف) و (ب) و مطابق شکل 9-11-1 اختیار میشود:

	9-11-2-6  حداقل ارتفاع تیر
	9-11-2-6-1  در ساختمانهای متعارف و تحت بارگذاریهای معمول، در تیرهايي که ارتفاع آنها از مقادیر مندرج در جدول 9-11-1 بیشتر است، محاسبهي افتادگی (خيز) الزامی نمیباشد؛ به شرط آن که این تیرها بر قطعات غیر سازهای مانند تيغهها متصل نباشند و يا آنها را نگه داری نکنند و افتادگی زیاد در آنها خساراتی ایجاد نکند.   
	تبصره:  𝒍 در جدول طول آزاد دهانهي تير است. مقادیر جدول برای بتن معمولی و آرماتورهای با مقاومت تسلیم  420 مگا پاسکال میباشد. برای سایر موارد، حداقل ارتفاع باید بر اساس ضوابط  9-11-2-6-2 و 9-11-2-6-3 تغییر يابد.
	9-11-2-6-2   برای ساير انواع فولادها، مقادير جدول 9-11-1 باید در ضریب (𝟎.𝟒+𝐟𝐲𝟕𝟎𝟎) ضرب شوند.
	9-11-2-6-3  برای تیرهای ساخته شده با بتن سبک با وزن مخصوص 1440 تا  1840 کيلو گرم بر متر مکعب، مقادير جدول 9-11-1 باید در  𝟏.𝟔𝟓−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑wc≥𝟏.𝟎𝟗ضرب شوند. برای تیرهای مرکب بتني ساخته شده با ترکیبی از بتن معمولی و سبک، و نيز زمانیکه بتن سبک تحت فشار باشد نيز همين ضريب اعمال میشود.
	9-11-2-6-4  ضخامت کف تمام شدهي بتن وقتي در محاسبهي ارتفاع مقطع لحاظ میشود که به صورت يک پارچه با تیر ریخته شده باشد، يا طوری طراحی شود که عملکرد مرکب با تیر داشته باشد.
	9-11-2-6-5  در تیرهایي که حداقل ارتفاع ذکر شده در جدول 9-11-1 را ندارند، افتادگیهای آنی و دراز مدت باید مطابق ضوابط افتادگی ناشی از بارهای ثقلی در مرحلهي بهره برداری مطابق فصل 9-19 محاسبه و کنترل شوند. 
	9-11-2-6-6  در تيرهاي مرکب بتني که ضوابط بند 9-11-2-6-1 را تامين ميکنند، نيازي به محاسبهي افتادگيهايي که بعد از مرکب شدن تير اتفاق ميافتد، نيست. در اين تيرها افتادگيهايي که قبل از مرکب شدن تير اتفاق ميافتد، بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ مگر آن که عمق تير قبل از مرکب شدن نيز ضوابط فوق را تامين کند. 


	9-11-3  مقاومت مورد نیاز 
	9-11-3-1  مقاومت مورد نياز در هر مقطع بر اساس لنگر خمشی، نيروي برشي، نیروی محوری (در صورت لزوم) و لنگر پيچشي با ضریب در آن مقطع تعيين ميشود.    
	9-11-3-2  در قطعاتی که با تکیهگاههای خود به صورت يک پارچه بتن ریزی میشوند، لنگر خمشی، نيروي برشي و لنگر پيچشي در مقاطع روی تکیهگاه را میتوان بر اساس تلاش مورد نظر در بَر تکیهگاه در نظر گرفت. 
	9-11-3-3  حداکثر نیروی برشی نهایی، 𝐕𝐮، در تکیهگاهها را براي تمام مقاطعی را که در محدودهي بَر داخلی تکیهگاه تا محل مقطع بحرانی قرار دارند، میتوان برای برش 𝐕𝐮 در فاصلهي 𝐝 از بَر تکیهگاه طراحی نمود؛ به شرط آن که:
	/
	9-11-3-4  در صورت عدم استفاده از تحليل دقيقتر، ميتوان لنگر پيچشي نهايي ناشي از اثر دالها روي تيرهاي باربر را با يك توزيع خطي يكنواخت، جايگزين نمود.
	9-11-3-5  تمام مقاطعی را که در فاصلهي کمتر از 𝐝 از بَر داخلی تکیهگاه قرار دارند، میتوان برای لنگر پیچشی 𝐓𝐮 در فاصله 𝐝 از بَر داخلی تکیهگاه طراحی نمود؛ به شرط آن که در این فاصله هیچ لنگر پیچشی متمرکزی موجود نباشد. 
	9-11-3-6  در مواردی که امکان کاهش لنگر پیچشی در اثر باز توزيع نیروهای داخلی در عضوی از یک سازهي نامعین وجود داشته باشد (پيچش همسازی)، حداکثر لنگر پیچشی نهایی بر اساس بند 9-8-6-1-4 به 𝛟𝐓𝐜𝐫 کاهش داده ميشود. در اين حالت لازم است اثر لنگرها و برشهای تعدیل يافتهي عضو در سایر اعضای مجاور، با استفاده از رابطهي تعادل، محاسبه شده و در طراحی به کار گرفته شوند. لنگر پيچشي ترک خوردگي، 𝐓𝐜𝐫، بر اساس بند 9-8-6-2-2 محاسبه ميشود.  

	 9-11-4  مقاومت طراحی
	9-11-4-1  در روش طرح مقاومت، طراحی اعضای مختلف سازه چنان صورت میگیرد که مقاومت نهایی یا حداکثر ظرفیت باربری عضو در هر مقطع، بزرگتر یا مساوی با تلاشهای موجود در آن مقطع تحت اثر بارهای نهایی (با ضريب) وارد به سازه باشد (روابط 8-1). در تعیین مقاومت نهایی مقطع و نیز تعيين بارهای نهایی، ضرایب کاهش مقاومت و نيز ضرايب بار مطابق فصل9-7 این آیین نامه منظور میشود.
	9-11-4-2  خمش: در صورتیکه نیروی محوری فشاری با ضريب 𝐏𝐮<𝟎.𝟏𝟎𝐟𝐜′𝐀𝐠 باشد، مقاومت خمشی مقطع بر اساس رابطهي (8-1-الف) و با کنترل ϕMn≥Mu  تعیین ميشود. در حالتي که 𝐏𝐮≥𝟎.𝟏𝟎𝐟𝐜′𝐀𝐠 بوده و یا کششی باشد، مقاومت توام خمشي و محوري بر اساس روابط (9-8-1-الف) و (9-8-1-ت)، با منظور کردن اثر متقابل لنگر خمشي و بار محوري و با کنترل توام ϕMn≥Mu و  ϕPn≥Pu  تعیین ميشود. 
	9-11-4-3  برش: در مقاطع تحت اثر برش،  مقاومت برشي مقطع بر اساس رابطهي (9-8-1-ب) و با کنترل ϕVn≥Vu تعیین ميشود. 
	9-11-4-4  در تيرهاي بتني مرکب، مقاومت برشي افقي، 𝑽𝒏𝒉، بر اساس بخش 9-17-3-3 محاسبه ميشود. 
	9-11-4-5 پيچش:  در مقاطع تحت اثر پيچش، مقاومت پيچشي مقطع بر اساس رابطهي (9-8-1-پ) و با کنترل ϕTn≥Tu تعیین ميشود. اگر لنگر پيچشي با ضريب از پيچش آستانهي مقطع با منظور کردن ضريب کاهش مقاومت پيچشي کمتر باشد، 𝐓𝐮<𝛟𝐓𝐭𝐡، میتوان از اثرات پیچش صرف نظر نمود و در اين حالت نیازی به تامين آرماتور حداقل پيچشي نيست. 
	 9-11-4-6  آرماتورهای طولی و عرضی مورد نیاز برای پیچش را بايد به آرماتورهای لازم برای برش، خمش و نيروي محوري نهايي که به صورت ترکيبي با پيچش عمل ميکنند، اضافه نمود. 
	9-11-4-7  اگر لنگر خمشی طراحی 𝐌𝐮 همزمان با لنگر پیچشی طراحی 𝐓𝐮 به مقطع وارد شود، سطح مقطع آرماتور پیچشی طولی لازم در ناحیهي فشاری عضو خمشی را میتوان به مقدار 𝐌𝐮(𝟎.𝟗𝐝𝐟𝐲)  کاهش داد؛ ولي نبايد از آرماتور حداقل مطابق ضابطهي بند 9-11-5-3 کمتر باشد. 
	9-11-4-8  در مقاطع توپر با نسبت ابعادي 𝒉𝒃𝒕≥𝟑 ( 𝒉 ارتفاع مقطع و 𝒃𝒕 عرض قسمت در بر دارندهي خاموتهاي بستهي پيچشي از مقطع است)، میتوان از هر روش طراحی جایگزین که صحت آن به وسیلهي تحلیل و سازگاری با نتایج آزمایشهای جامع تأييد شده باشد، استفاده نمود. در اين موارد نیازی به کنترل حداقل آرماتور پيچشي از ضابطهي بند 9-11-5-3 نمیباشد؛ اما الزامات آرماتور گذاری ضوابط بند 9-11-6-5 و  9-11-6-6-7 تا  9-11-6-6-10 باید رعایت شوند. 
	9-11-4-9  براي مقاطع پيش ساختهي توپر با نسبت ابعادي 𝒉𝒃𝒕≥𝟒.𝟓، میتوان از يک روش طراحی جایگزین و فولاد جان به صورت باز استفاده نمود؛ به شرط آن که صحت آن به وسیلهي تحلیل و سازگاری با نتایج آزمایشهای جامع تأييد شده باشد. در اين موارد نیازی به کنترل حداقل آرماتور پيچشي از ضابطهي بند 9-11-5-3 و نيز رعايت الزامات جزئيات بخش 9-11-6-4 و بندهاي 9-11-6-5-6 تا 9-11-6-5-9 نمیباشد. 

	9-11-5 محدودیتهای آرماتور گذاری
	9-11-5-1  حداقل مقدار آرماتور خمشی
	9-11-5-1-1 حداقل مقدار آرماتور خمشی، 𝐀𝐬,𝐦𝐢𝐧، بايد در تمامی مقاطع عضو خمشی که نياز به ميلگرد کششي باشد، تأمین گردد.
	9-11-5-1-2  حداقل مقدار آرماتورهای خمشی نباید از بزرگترین مقادیر زیر کمتر باشد؛ به جز مواردی که در ضابطهي بند 9-11-5-1-3 اشاره شده است. در اعضای معین استاتیکی با مقطع بالدار که بال مقطع در کشش قرار دارد، مقدار 𝐛𝐰 بر اساس جایگزینی با کمترین مقدار 𝐛𝐟 (عرض بال) و 𝟐𝐛𝐰 محاسبه میشود: 
	(الف)

	9-11-5-1-3  اگر سطح مقطع آرماتورهای طولی تأمین شده در وجه کششي، حداقل به اندازهي يک سوم بیشتر از مقدار مورد نياز بر اساس محاسبه باشد، نیازی به کنترل ضوابط بندهای 9-11-5-1-1 و 9-11-5-1-2 نمیباشد. 

	9-11-5-2  حداقل آرماتور برشی  
	9-11-5-2-1  حداقل آرماتورهای برشی، 𝐀𝐯,𝐦𝐢𝐧، بايد در تمامی مناطقی که نیروی برشی نهایی مقطع از نصف مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن با احتساب ضریب کاهش مقاومت بیشتر است (𝐕𝐮>𝟎.𝟓𝛟𝐕𝐜) ، تأمین شود؛ به جز مواردی که در جدول  9-11-2 آمده است؛ که در اين موارد اگر 𝐕𝐮>𝛟𝐕𝐜 باشد، حداقل آرماتور برشی مورد توجه قرار ميگيرد. 
	9-11-5-2-2  اگر بتوان به کمک آزمایشهای قابل قبول نشان داد که در صورت حذف آرماتور برشی، مقطع مورد نظر مقاومتهای خمشی و برشی لازم را خواهد داشت، میتوان ضابطهي بند 9-11-5-2-1 را نادیده گرفت. در این آزمایشها باید اثرات نشستهای نامساوی، خزش، جمع شدگی و تغییر درجه حرارت محیط بر اساس ارزیابی واقع بينانهای از آن چه در شرایط بهره برداری وجود دارد، در نظر گرفته شود.
	9-11-5-2-3  اگر آرماتورهای برشی مورد نياز باشد و بتوان از اثرات پیچشی صرف نظر نمود، حداقل آرماتور برشی در فاصلهي  𝐬 ، يعني 𝐀𝐯, 𝐦𝐢𝐧𝐬، نباید از بزرگترین مقادیر زیر کمتر باشد:

	9-11-5-3  حداقل آرماتور پیچشی
	9-11-5-3-1  حداقل آرماتور پیچشی در تمامی مناطقی که 𝐓𝐮≥𝛟𝐓𝐭𝐡 است، باید تأمین شود.
	9-11-5-3-2  اگر آرماتور پیچشي لازم باشد، حداقل سطح مقطع آرماتور عرضي به صورت خاموت برشی و پیچشی بسته، 𝐀𝐯+𝟐𝐀𝐭𝐦𝐢𝐧𝐬، بیشترین مقدار (الف) و (ب) که برای برش در بند 9-11-5-2-3 ذکر شد، در نظر گرفته میشود.
	9-11-5-3-3  اگر آرماتور پیچشی لازم باشد، حداقل آرماتور طولی پيچشي، 𝐀𝐥,𝐦𝐢𝐧، کمترين مقدار (الف) و (ب) در نظر گرفته میشود:


	 9-11-6  جزئیات آرماتور گذاری
	9-11-6-1  کلیات
	9-11-6-1-1  پوشش بتن روی آرماتورها باید ضوابط مندرج در فصل 9-4 و پيوست 9-پ1 این آيين نامه را برآورده سازد. همچنين طول گیرایی و وصلهي آرماتورها باید مطابق ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه تعیین شود. در صورت استفاده از گروه میلگردها، ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه باید برقرار باشند.
	9-11-6-1-2  حداقل فاصلهي آرماتورها مطابق ضوابط فصل 9-21 این آيين نامه تعیین میشود. فاصله نزدیکترین آرماتورهای طولی گروهي تا وجه کششی نباید از مقادیر ضوابط بخش 9-19-3 این آيين نامه بیشتر باشد.
	9-11-6-1-3  در تیرهای با ارتفاع زياد که در آنها  𝐡 بیش از 900 ميلی متر است، آرماتورهای جلدی باید به طور یکنواخت در دو وجه تیر در فاصلهي  𝐡𝟐  از وجه کششی توزیع شوند. فاصلهي آرماتورهای جلدی نباید از مقدار s بر اساس ضابطههاي بخش 9-19-3 در فصل 9-19 این آیین نامه بیشتر باشد؛ که در آن cc فاصلهي پوشش خالص آرماتورهای جلدی از وجه کناری است. اثر آرماتورهای جلدی بر مقاومت را ميتوان با تحلیل همسازي کرنش اعمال نمود.

	9-11-6-2  آرماتور خمشی در تیرها
	9-11-6-2-1  نیروی كششي يا فشاري محاسبه شده براي آرماتورهای هر مقطع از تير بايد در هر طرف آن مقطع با تامين مهاري کافي توسعه يافته و به بتن منتقل شود. 
	9-11-6-2-2  در قطعات خمشی، مقاطع بحرانی که در دو سمت آنها کافی بودن مهار آرماتور باید کنترل شود، عبارتند از مقاطع دارای بیشترین تنش، و نيز مقاطعی در طول دهانهي قطعه که در آنها آرماتور کششي قطع یا خم شده ديگر براي مقاومت در مقابل خمش مورد نياز نيستند. 
	9-11-6-2-3   ميلگردها بايد از مقطعي كه ديگر براي تحمل خمش مورد نياز نيستند، به اندازهي مقدار بزرگتر 𝐝 و 𝟏𝟐𝐝𝐛 امتداد یابند. رعایت این ضابطه در انتهای دهانههاي با تکیهگاه ساده و يا انتهای آزاد طرهای لازم نیست.
	 9-11-6-2-4 میلگردهای کششی ادامه داده شده باید حداقل طول گیرایی 𝐥𝐝 را پس از نقطهای که دیگر به میلگردهای قطع يا خم شده براي تحمل خمش نیازی نيست،  امتداد تامین کنند. 
	 9-11-6-2-5  آرماتورهای تحت کشش ناشي از خمش نبايد در ناحیهي کششی قطع شوند؛ مگر آن که يکی از موارد (الف) تا (پ) این بند تأمين شود:
	الف- نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازهي حداقل 50 درصد بیشتر از نيروي برشی نهایی موجود در مقطع باشد؛ 𝐕𝐮≤(𝟐/𝟑)𝛟𝐕𝐧 . 
	ب- مقدار آرماتوري كه امتداد میيابد، حداقل دو برابر مقدار مورد نياز مقطع باشد؛ و نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازه حداقل 33 درصد بیشتر از نيروي برشی نهایی موجود در مقطع باشد؛ 𝐕𝐮≤(𝟑/𝟒)𝛟𝐕𝐧 .




	9-11-6-3 قطع آرماتور
	9-11-6-3-3   در تکیهگاههای ساده و در نقاط عطف منحنی تغییر شکل، قطر میلگردهای خمشی مثبت باید چنان باشد که طول گیرایی آنها موارد (الف) و (ب) را تامين کند. در مواردی که آرماتورهای خمشی مثبت فراتر از محور تکیهگاه به قلاب استاندارد يا مهار مکانیکی حداقل معادل قلاب استاندارد ختم شوند، نیازی به تامين موارد (الف) يا (ب) نيست. 
	 9-11-6-3-4  حداقل يک سوم آرماتورهای خمشی منفی موجود در تکیهگاه يک عضو خمشی پس از نقطهي عطف، باید حداقل برابر با بزرگترين مقدار d و 12db و ln𝟏𝟔 (يک شانزدهم طول دهانهي خالص) امتداد يابند. 
	9-11-6-4  آرماتورهای پیچشی طولی
	9-11-6-4-1  اگر آرماتورهای  پیچشی طولي مورد نیاز باشند، باید دور تا دور مقطع در داخل محیط خاموت بستهي پیچشی به طور يکنواخت توزیع شوند. فاصلهي اين آرماتورها از يک ديگر نباید بیشتر از 300 میلی متر باشد. لازم است در هر گوشهي خاموت بستهي پيچشی حداقل يک آرماتور  پيچشي طولی قرار داده شود. آرماتورهاي  پيچشي طولي بايد قطري معادل 042/0 برابر فاصلهي خاموتها، 0.042s، ولي نه کمتر از 10 ميلي متر داشته باشند. 
	9-11-6-4-2  آرماتورهای پیچشی طولی پس از مقطعی که بر اساس محاسبه به آرماتور پیچشی نیازی ندارد، باید حداقل به اندازهي 𝐛𝐭+𝐝 امتداد یابند. آرماتورهای پیچشی طولی باید در هر دو انتهاي تير مهار شوند.

	9-11-6-5  آرماتورهای عرضی برشي، پيچشي و تکيه گاه جانبي آرماتور فشاری 
	9-11-6-5-1  آرماتورهای عرضی بر اساس ضوابط این بخش به کار گرفته میشوند. در این حالت باید محدود کنندهترین ضوابط رعایت شوند. جزئیات اجرای آرماتورهای عرضی باید مطابق ضوابط بخش 9-21-6 این آیین نامه انجام شود.
	9-11-6-5-2  برش: در صورت لزوم بايد آرماتور برشي توسط خاموت، دورپيچ و میلگردهای طولی خم شده در مقطع فراهم شود. در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-3 تا 9-11-6-5-5 به کار گرفته ميشوند. 
	9-11-6-5-3  در صورتی که نیروی برشی مقاوم 𝐕𝐬≤0.33fc'bwd باشد، حداکثر فاصلهي افقي بین  آرماتورهای برشی عمود بر محور عضو نباید از کمترین مقدار 𝐝𝟐  و 600 میلی متر بیشتر باشد. اگر 𝐕𝐬>0.33fc'bwd باشد، این فاصله نباید از کمترین مقدار 𝐝𝟒  و 300 میلی متر بیشتر باشد.
	9-11-6-5-4  فاصلهي بین خاموتهای مایل و یا میلگردهای طولی خم شده باید به گونهای باشد که هر خط 45 درجهای که از وسط مقطع به اندازهي d2 در جهت عکس العمل تکیهگاهی به طرف میلگردهای کششی طولی رسم شود، حداقل توسط يک ردیف از آرماتورهای برشی قطع گردد.
	9-11-6-5-5  میلگردهای طولی خم شده که به عنوان آرماتور برشی استفاده ميشوند، در صورتی که در ناحیهي کششی امتداد یابند، باید با آرماتورهای طولی ادامه داده شوند؛ و اگر در ناحیهي فشاری امتداد یابند، باید به اندازهي طول گيرايي d2  از وسط ارتفاع مقطع مهار شوند.
	9-11-6-5-6  پيچش: در صورت لزوم، آرماتورهای پیچشی عرضی میتوانند از نوع خاموتهای بسته مطابق بند 9-21-6-1-7 و يا تنگ باشند.  در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-7 تا 9-11-6-5-9 به کار گرفته ميشوند.
	9-11-6-5-7  آرماتورهای پیچشی عرضی پس از مقطعی که بر اساس محاسبه به آرماتور پیچشی نیازی ندارد، باید حداقل به اندازهي 𝐛𝐭+𝐝 امتداد یابند.
	9-11-6-5-8  فاصلهي بین  آرماتورهاي پیچشی عرضی نباید بیشتر از دو مقدار 𝐩𝐡𝟖 و 300 میلی متر اختیار شود.
	9-11-6-5-9  در مقاطع توخالی تحت اثر پيچش، فاصلهي محورهای اضلاع خاموت بستهي پیچشی تا وجه درونی مقطع نباید کمتر از 𝟎.𝟓𝐀𝐨𝐡𝐏𝐡 باشد. 
	9-11-6-5-10  تکيه گاه جانبي آرماتور فشاري: آرماتورهای عرضی باید در سرتاسر فاصلهای که آرماتورهای طولی فشاری مورد نیاز است، تأمین شوند. تکیهگاه جانبی آرماتورهای طولی فشاری باید با استفاده از خاموتهای بسته یا تنگ تأمین گردد. در اين حالت ضوابط 9-11-6-5-11 تا 9-11-6-5-13 به کار گرفته ميشوند.
	9-11-6-5-11   اندازهي آرماتورهای عرضی باید حداقل موارد (الف) يا (ب) باشد. امکان استفاده از سيمهای آجدار يا جوش شده با مساحت معادل وجود دارد.
	9-11-6-5-12  فاصلهي آرماتورهای عرضی که به عنوان تکيه گاه جانبي آرماتور فشاري به کار ميرود، نباید از حداقل مقادیر (الف) تا (پ) بیشتر باشد:
	9-11-6-5-13   نحوهي چیدمان آرماتورهای طولی فشاری باید به گونهای باشد که تمام میلگردهای فشاری در گوشههای عضو با آرماتورهای عرضی و زاویهي خم حداکثر 135 درجه نگه داري شوند. فاصلهي آزاد میلگردهای طولی غير واقع در گوشهي ميلگرد عرضي تا ميلگردهای طولي نگه داری شدهي مجاور نباید از 150 میلی متر بیشتر باشد.

	9-11-6-6  آرماتورهای يک پارچگی سازهای در تیرهای درجا
	9-11-6-6-1 برای تیرهای واقع در پيرامون سازه، آرماتورهای يک پارچگی سازهای بر اساس ضوابط (الف) تا (پ) اختيار میشود:
	9-11-6-6-2   برای تیرهای غیر واقع در پيرامون سازه، آرماتورهای يک پارچگی سازه بر اساس بندهای (الف) و (ب) اختیار میشود:
	9-11-6-6-3   آرماتورهای طولی یک پارچگی سازهای باید از ناحیهي احاطه شده توسط آرماتورهای طولي ستون عبور کنند.
	9-11-6-6-4   آرماتورهای طولی یک پارچگی سازهاي در تکیهگاههای غیر پیوسته باید به طور کامل مهار شوند تا آرماتورهای مقطع در بَر تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسند.
	9-11-6-6-5  اگر وصله براي آرماتورهای یک پارچگی سازهای مورد نياز باشد، آرماتورها باید بر اساس موارد (الف) و (ب) وصله شوند:
	الف- آرماتورهای لنگر خمشی مثبت در و يا مجاورت تکیهگاه وصله شوند.
	ب- آرماتورهای لنگر خمشی منفی در و يا مجاورت وسط دهانه وصله شوند.
	9-11-6-6-6  وصلهي آرماتورهاي يک پارچگي بايد به صورت تمام مکانیکی، تمام جوشی، و يا وصلهي پوششي از نوع B باشد.


	9-11-7 سیستم تیرچهی يک طرفه
	9-11-7-1  کلیات
	9-11-7-1-1  سیستم تیرچهی بتنی يک طرفه متشکل از ترکيب يک پارچهاي از تیرچههای با فواصل منظم و يک دال فوقانی است که براي باربري در يک راستا طراحی شده است. 
	9-11-7-1-2  عرض تیرچه در هيچ موقعيتي از ارتفاع آن، نباید کمتر از 100 میلی متر باشد. ارتفاع کل تیرچه نباید بیشتر از سه و نیم برابر حداقل عرض آن باشد. فاصلهي آزاد بین تیرچهها نباید بیشتر از 750 میلی متر باشد.
	9-11-7-1-3  مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن در تیرچه را میتوان به اندازهي ده درصد بیشتر از مقدار ذکر شده در فصل 9-8 این آیین نامه در نظر گرفت. مقاومت برشی تیرچه را میتوان با استفاده از آرماتور برشی افزایش داد. 
	9-11-7-1-4 به منظور تأمين یک پارچگی سازهای، حداقل يک آرماتور در پايين هر تیرچه باید پیوسته بوده و مهار کافی داشته باشد تا در تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسد.
	9-11-7-1-5  میلگردهای عمود بر تیرچه در دال فوقانی باید بر اساس خمش و با در نظر گرفتن بارهای متمرکز محتمل تأمین شود. ضوابط  حداقل و فواصل اين ميلگردها بر اساس ضوابط آرماتور افت و حرارت مطابق بخش 9-19-4 تعیین میشود.
	9-11-7-1-6  سیستم تیرچههای يک طرفه که مشمول ضوابط بندهای 9-11-7-1-1 و 9-11-7-1-2 نمیشوند، باید به صورت سیستم تیر و دال طراحی شوند.
	9-11-7-1-7  در سيستمهايي كه از اجزاي پر كنندهي دائمي، مانند بلوكهاي سفالي و يا بتني، در فواصل بين تيرچهها استفاده ميشود و مقاومت فشاري مصالح اين اجزا حداقل برابر با مقاومت مشخصهي بتن تيرچهها است، باید ضوابط (الف) و (ب) به صورت زير را اعمال نمود. 
	الف-  ضخامت دال روی اجزای پر کننده نباید از يک دوازدهم فاصلهي آزاد بين تیرچهها و 40 میلی متر کمتر اختیار شود.
	ب- ميتوان از مقاومت جدارههايي از اين اجزا كه در تماس با تيرچهها هستند، در محاسبهي مقاومت برشي و مقاومت خمشي منفي تيرچهها استفاده نمود. از مقاومت ساير قسمتهاي اجزاي پر كننده در مقاومت سيستم صرف نظر ميشود.
	9-11-7-1-8  در سيستمهايي كه از قالب موقت استفاده ميشود و يا اجزاي پر كننده، مشمول ضابطهي بند 9-11-7-1-7 نميشوند، ضخامت دال نباید از يک دوازدهم فاصلهي آزاد بين تیرچهها و 50 میلی متر کمتر باشد.


	9-11-8  تیرهای عمیق
	9-11-8-1  کلیات
	9-11-8-1-1  تیرهای عمیق اعضایی هستند که در يک وجه تحت بار قرار گرفته و در وجه مقابل روي تكيهگاهها قرار دارند؛ به طوريكه امكان به وجود آمدن المانهاي فشاري "بست" از سمت بار به سمت تكيهگاهها وجود داشته باشد؛ و نيز حداقل يکي از ضوابط (الف) يا (ب) برقرار باشند:
	9-11-8-1-2  طراحی تیرهای عمیق با در نظر گرفتن توزیع غیر خطی کرنش طولي در ارتفاع مقطع تير انجام میشود. مدلهاي بست و بند بر اساس ضوابط پيوست 9-پ3 اين آيين نامه براي منظور کردن توزيع غير خطی کرنش مناسب تلقي ميشوند. 

	9-11-8-2  محدودیتهای ابعادی و آرماتور گذاري تیرهای عمیق
	9-11-8-2-1  ابعاد مقطع تیرهای عمیق بايد به گونهای انتخاب شود که رابطهي زير برقرار باشد:    
	9-11-8-2-2 آرماتورهای توزیع شده در وجوه کناری تیرهای عمیق باید مطابق ضوابط (الف) و (ب) باشند:
	 9-11-8-2-3 حداقل آرماتورهای خمشي کششی در تير عميق بر اساس بند 9-11-5-1 تعیین میشود. 
	9-11-8-2-4  پوشش بتن در تير عميق بر اساس ضوابط فصل 9-3 تعيين ميشود. حداقل فاصلهي آرماتورهاي طولي مجاور بر اساس محدوديت فاصلهي ميلگردهاي طولي تير مطابق بخش 9-21-2-1، تعيين ميگردد. 
	9-11-8-2-5  فاصلهي آرماتورهاي برشي طولي و عرضي در تير عميق، نباید از مقادير  𝐝𝟓  و 300 میلی متر بیشتر باشد. 
	9-11-8-2-6  طول گيرايي آرماتورهاي کششي در تير عميق بر اساس توزيع تنش در آرماتورهايي که مستقيما تابع لنگر خمشي نيستند، مطابق بند 9-11-6-2-6 انجام ميشود. 
	9-11-8-2-7  در تکیهگاههای ساده، آرماتورهای کششي لنگر مثبت بايد طوري مهار شوند که ميلگرد بتواند در بَر تکیهگاه به تنش جاری شدن خود برسد. اگر تير عميق بر اساس مدلهای بست و بند طراحی شده باشد، آرماتورهای کششی ناشی از لنگر خمشی مثبت باید مطابق ضوابط بند 9-پ3-5-2 از پيوست 9-پ3 مهار شوند.
	9-11-8-2-8  در تکیهگاههای داخلی تيرهاي عميق، ضوابط (الف) و (ب) باید برقرار باشند:






