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  آيين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله

   ـ آليات1
   ـ هدف1 ـ 1



ط و مقررات جهت طرح و اجراي هدف اين آيين نامه تعيين حداقل ضواب
  :ساختمانها در مقابل اثرات ناشي از زلزله است بطوري آه 

  .با حفظ ايستايي ساختمان تلفات جاني بحداقل برسد ) الف 
برداري  ساختمانهاي با اهميت زياد در جريان زلزله و بعد از آن قابليت بهره) ب 

  .خود را حفظ نمايند 
هاي با شدت آم و  انتظار ميرود ساختمانها در برابر زلزلهبا رعايت اين آيين نامه 

اي  بدون وارد شدن آسيب سازه)  مقياس اصالحي مرآالي VIIتا درجه ( متوسط 
بدون فرو ريختن قادر به مقاومت ) IXتا درجه ( هاي شديدتر  و دربرابر زلزله

  .باشد 
   ـ دامنه آاربرد2 ـ 1
, فوالدي , رح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه  ـ اين آيين نامه براي ط1 ـ 2 ـ 1

  .رود  چوبي و ساختمانهاي با مصالح بنايي به آار مي
  . ـ ساختمانهاي زير مشمول اين آيين نامه نيستند2 ـ 2 ـ 1

, هاي دريايي  ها و سازه اسكله, پلها , ساختمانهاي خاص مانند سدها ) الف 
  نيروگاههاي هسته اي
اي براي مقابله با اثرات ناشي از  خاص بايد ضوابط ويژهدر طرح ساختمانهاي 

زلزله رعايت گردد ، ولي در هر حال در مورد  اين ساختمانها شتاب مبناي طرح 
  .براي منطقه مورد نظر نبايد آمتر از مقدار مندرج در اين آيين نامه اختيار شود 

ه انجام شده مگر آنكه مطالعات خاص زلزله خيزي منطقه در محل استقرار ساز
باشد آه در اين صورت نتايج مطالعات مالك عمل خواهد بود مشروط بر آنكه 

3شتاب مبناي طرح از 
2

  . مقادير مندرج در اين آيين نامه آمتر اختيار نگردد 
  .شوند  بناهاي سنتي آه با گل ويا با خشت ساخته مي) ب 

لزله ندارند و اين نوع بناها بعلت ضعف مصالح مقاومت چنداني در برابر ز
بطورآلي بايد از احداث آنها خودداري گردد ولي چنانچه در نواحي دوردست آه 

شود ضرورتأ ساخته شوند بايد مطابق  فراهم آوردن مصالح مقاوم گران تمام مي
بتني و يا , فلزي , اي با بكارگيري عناصر مقاوم چوبي  دستورالعملهاي فني ويژه

ند آه در برابر زلزله بطور نسبي حائز ايمني ترآيبي از آنها طوري تقويت شو
  .گردند 

 ـ ساختمانهاي آجري مسلح و ساختمانهاي بلوك سيماني مسلح آه در آنها 1 ـ 2 ـ 1
از مصالح بنايي براي تحمل فشار از ميلگردهاي فوالدي براي تحمل آشش 

. باشند  شود مشمول ضوابط و مقررات فصل دوم اين آيين نامه مي استفاده مي
اي در مورد آنها  اي اينگونه ساختمانها تا زمانيكه آيين نامه ويژه طراحي سازه

در . تدوين نگرديده بايد منطبق بر آيين نامه معتبر يكي از آشورهاي ديگر باشد 



غير اينصورت ضوابط و مقررات مربوط به ساختمانهاي با مصالح بنايي غير 
 در مورد اين ساختمانها نيز رعايت مسلح مندرج در فصل سوم اين آيين نامه بايد

  .گردد 
 ـ بطور آلي بايد از احداث ساختمان درمجاورت گسلها پرهيز گردد و 2 ـ 2 ـ 1

ناپذير باشد بايد عالوه بر رعايت ضوابط اين  در موارديكه احداث بنا اجتناب
  .نامه اثرات مخرب نزديكي گسل نيز مورد بررسي قرار گيرد  آيين

منظور از . باشد  هاي ناپايدار مجاز نمي حداث ساختمان در زمين ـ ا5 ـ 2 ـ 1
لغزش و يا , زمين ناپايدار زميني است آه در اثر زلزله احتمال فرو ريختن 

  . در آن وجود دارد 1آبگونگي
   ـ ضوابط آلي3 ـ 1

  :در طرح و اجراي ساختمانها بايد ضوابط مذآور در ذيل رعايت گردند 
 باربر ساختمان بايد بنحو مناسبي بهم پيوسته باشند تا در هنگام آليه عناصر) الف 

وقوع زلزله عناصر مختلف از يكديگر جدا نشده و ساختمان بطور يكپارچه عمل 
بخصوص در مورد سقف عالوه بر آنكه بايد اتصال آن به عناصر قائم باربر . آند 

انسجام خود بتواند بمثابه الزم است سقف با حفظ . ـ قاب و يا ديوارها ـ تامين باشد 
  .يك ديافراگم نيروهاي ناشي از زلزله را به عناصر قائم منتقل آند 

ساختمان بايد در دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نيروهاي افقي ناشي از ) ب 
زلزله باشد و درهريك از اين امتدادها نيز بايد انتقال نيروهاي افقي بسمت شالوده 

  .ت گيرد بطور مناسبي صور
براي جلوگيري و يا آاهش خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمانهاي ) پ 

 متر و يا داراي 12مجاور بيكديگر بايد ساختمانهايي آه داراي ارتفاع بيش از 
  . طبقه هستند بوسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند 4بيش از 

100ه برابر حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبق) ت 
1

 ارتفاع آن تراز از 
توان در محلهاي الزم با مصالح آم  اين فاصله را مي. باشد  روي شالوده مي

شوند  مقاومت آه در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني خرد مي
  .پر نمود 

  هاي طراحي  ـ توصيه4 ـ 1
  :شود  رعايت موارد زير در طرح ساختمانها توصيه مي

پالن ساختمان به شكل ساده و متقارن در هر دو امتداد و بدون پيش آمدگي  ) الف
و پس رفتگي زياد باشد و از ايجاد تغييرات نامتقارن پالن در ارتفاع ساختمان نيز 

  .احتراز شود 



نمايند در طبقات مختلف بر روي هم  عناصري آه بارهاي قائم را تحمل مي) ب 
ر اين عناصر بيكديگر با واسطه عناصر افقي صورت قرار داده شوند تا انتقال با

  .نگيرد 
آنند طوري طراحي  عناصري آه نيروهاي افقي ناشي از زلزله را تحمل مي) پ 

شوند آه انتقال نيروها بسمت شالوده بطور مستقيم انجام شود و عناصري آه با 
  .آنند در يك صفحه قائم قرار داشته باشند  هم آار مي

 هر طبقه و مرآز 2ش نيروهاي پيچشي ناشي از زلزله مرآز جرمبراي آاه) ت 
 5 آن طبقه منطبق و يا فاصله آنها در هر يك از امتدادهاي ساختمان از 3صلبيت

  .درصد بعد ساختمان درآن امتداد آمتر باشد 
  . متر خودداري شود 1/5هاي با طول بيشتر از  از احداث طره) ث 
ها و  تاسيسات و يا آاالهاي سنگين روي طره, اني از قراردادن اجزاء ساختم) ج 

  .هاي بزرگ پرهيز گردد  عناصر الغر و دهانه
از قراردادن بارها و تاسيسات سنگين در طبقات فوقاني خودداري شود تا ) چ 

  .ترين سطح ممكن قرار گيرد  مرآز جرم ساختمان در پايين
مصالح غير سازه اي سبك با بكار بردن مصالح سازه اي با مقاومت زياد و ) ح 

  .؟؟؟ ساختمان به حداقل رسانده شود 
منظور از .4ساختمان بنحوي طراحي گردد آه داراي شكل پذيري زياد باشند ) خ 

به هم ??? شكل پذيري ساختمان قابليت تغيير شكل عناصر ساختمان قبل از 
  .باشد  گسيختگي مي

ديرتر از عناصر ) ستونها  ( ساختمان به نحوي طراحي گردد آه عناصر قائم) د 
  .دچار خرابي گردند ) تيرها ( افقي 

   گروه بندي ساختمانها بر حسب اهميت5 ـ 1
  .شوند  در اين آيين نامه ساختمانها از نظر اهميت به سه گروه زير تقسيم مي

   ـ ساختمانهاي با اهميت زياد1گروه 
  :اين گروه شامل چهار دسته زير است 

, مانند مدارس . شود  انهايي آه خرابي آنها موجب تلفات زياد ميساختم) الف 
ترمينالهاي مسافري , هاي بزرگ  فروشگاه, سينما و تاترها , استاديومها , مساجد 

  .باشد   نفر300و بطور آلي فضاهاي سربسته آه محل تجمع بيش از 
ميت خاص ساختمانهايي آه قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اه) ب 

برداري از آنها بطور غير مستقيم موجب افزايش تلفات و  دارد و وقفه در بهره
مراآز , شود مانند بيمارستانها و درمانگاهها  خسارات در نواحي زلزله زده مي

, نيروگاهها و تاسيسات برق رساني , مراآز وتاسيسات آبرساني , آتش نشاني 
اسيسات انتظامي و مراآز آمك رساني و ت, راديو و تلويزيون , مراآز مخابرات 

  .باشد  بطور آلي تمام ساختمانهايي آه استفاده از آنها در نجات و امداد موثر مي



گردد مانند  ساختمانهايي آه خرابي آنها سبب از دست رفتن ثروت ملي مي) پ 
آتابخانه هاو بطور آلي مراآزي آه در آنها اسناد و مدارك ملي و يا , ها  موزه

  .شود  ار پر ارزش نگهداري ميآث
ساختمانها و تاسيسات صنعتي آه خرابي آنها موجب آلودگي هوا و يا آتش ) ت 

  انبارهاي سوخت و مراآز گاز رساني, سوزي وسيع مي شود مانند پااليشگاهها 
   ـ ساختمانهاي با اهميت متوسط2گروه 

ات و خسارات قابل توجه در اين گروه ساختمانهايي قرار دارند آه خرابي آنها تلف
, انبارها , هتلها , آورد مانند ساختمانهاي مسكوني و اداري و تجاري  به وجود مي

 1پارآينگهاي چند طبقه و آندسته از ساختمانهاي صنعتي آه جزوه گروه 
  .باشند  نمي

   ـ ساختمانهاي بااهميت آم3گروه 
  :باشد  اين گروه شامل دو دسته زير مي

شود و احتمال  نهايي آه خسارات نسبتأ آمي از خرابي آنها حادث ميساختما) الف 
  حدوث تلفات در آنها بسيار آم است مانند انبارهاي علوفه

  . سال است 2ساختمانهاي موقت آه مدت بهره برداري از آنها آمتر از ) ب 
   ـ گروه بندي ساختمانها بر حسب شكل6 ـ 1
  :شوند  منظم و نامنظم بشرح زير تقسيم مي ـ ساختمانها به دو گروه 1 ـ 6 ـ 1

ساختمان منظم ساختماني است آه آليه خصوصيات , ساختمانهاي منظم ) الف 
  . در آن مصداق داشته باشد 2 ـ 6 ـ 1مندرج در بند 

هر ساختماني آه فاقد يك و يا چند يك از خصوصيات , ساختمانهاي نامنظم ) ب 
  .شود   باشد نامنظم تلقي مي2 ـ 2 ـ 6 ـ 1  و1 ـ 2 ـ 6 ـ 1مندرج در بندهاي 

   ـ خصوصيات ساختمانهاي منظم2 ـ 6 ـ 1
   ـ منظم بودن ساختمان در پالن1 ـ 2 ـ 6 ـ 1

پالن ساختمان داراي شكل آلي متقارن و يا تقريبأ متقارن نسبت به ) الف 
محورهاي اصلي ساختمان باشد آه معموال عناصر مقاوم در برابر زلزله در 

متداد آن محورها قرار دارند و در صورت وجود فرورفتگي اندازه آن در هر ا
  . درصد بعد خارجي ساختمان در آن امتداد تجاوز ننمايد 25امتداد از 

در هر طبقه فاصله بين مرآز جرم و مرآز صلبيت در هر يك از دو امتداد ) ب 
  .ر نباشد  درصد بعد ساختمان در آن امتداد بيشت20متعامد ساختمان از 

   ـ منظم بودن ساختمان در ارتفاع2 ـ 2 ـ 6 ـ 1
توزيع جرم در ارتفاع ساختمان تقريبأ يكنواخت باشد بطوريكه جرم هيچ ) الف 
 درصد تغيير نداشته 50اي نسبت به جرم طبقه زير يا روي خود بيشتر از  طبقه
  )باستثنأ اتاق و خرپشته بام ( باشد 



قه اوال نسبت به صلبيت جانبي طبقه  زير خود بيش صلبيت جانبي در هر طب) ب 
 درصد تقليل نيابد ثانيأ نسبت به صلبيت جانبي در سه طبقه زيرين بيش از 30از 
  . درصد آاهش پيدا نكند 50
   ـ محاسبه ساختمانها در برابر نيروي زلزله2
   ـ آليات1 ـ 2
 آن دسته از ساختمانهاي بجز,  ـ آليه ساختمانهاي موضوع اين آيين نامه 1 ـ 1 ـ 2

با مصالح بنايي آه مقررات مندرج در بخش مربوط به ساختمانهاي با مصالح 
در آنها رعايت شده باشد بايد طبق ضوابط مندرج در ) 27بنايي غير مسلح صفحه 
  .اين فصل محاسبه گردند 

 ـ محاسبه ساختمان در برابر نيروهاي زلزله و باد به تفكيك انجام 2 ـ 1 ـ 2
  .گيرد  شود و اثر هر يك از اين دو نيرو بيشتر باشد مالك عمل قرار مي مي
 ـ فقط مولفه افقي نيروي زلزله براي محاسبه ساختمان در نظر گرفته 3 ـ 1 ـ 2
 ذآر 14 ـ 4 ـ 2شود واثر مولفه قائم نيروي زلزله بجز در موارديكه در بند  مي

  .گردد  شده منظور نمي
 بايد در دو امتداد عمود بر هم در برابر نيروهاي جانبي  ـ ساختمان4 ـ 1 ـ 2

بطور آلي محاسبه در هر يك از اين دو امتداد جزء در مورد . محاسبه شود 
 بطور مجزا يعني بدون در نظر 1 ـ 6 ـ 2ساختمانهاي نامنظم مذآور در بند 

  .شود  گرفتن نيروي زلزله در امتداد ديگر انجام مي
لزله در هر يك از امتدادهاي ساختمان بايد در هر دو جهت  ـ نيروي ز5 ـ 1 ـ 2

  .اين امتداد يعني بصورت رفت و برگشت در نظر گرفته شود 
,  ـ نيروهاي جانبي بايد بوسيله عناصر مقاوم از قبيل ديوارهاي برشي 6 ـ 1 ـ 2

  .قابهاي با اتصاالت مقاوم خمشي و يا ترآيبي از آنها تحمل گردند , ها  بادبندي
 متر 50 و يا بلندتر از 15 ـ در ساختمانهاي با تعداد طبقات بيشتر از 7 ـ 1 ـ 2

 درصد نيروهاي 25احداث قاب بااتصاالت مقاوم  خمشي آه حداقل ظرفيت تحمل 
جانبي را داشته باشد اجباري است و در اين ساختمانها نبايد براي مقابله با تمام 

  .ها اآتفا نمود  ي و يا بادبندينيروهاي جانبي منحصرا به ديوارهاي برش
   ـ بار زنده2 ـ 2

شود عبارت  بار زنده آه براي محاسبه نيروهاي جانبي زلزله در نظر گرفته مي
است از درصدي از مقدار بار زنده آه طبق آبين نامه هاي  ساختماني در 

  .گردد  تعيين مي) 1(محاسبات بار قائم منظور شده و به شرح جدول شماره 



  
   ـ روش محاسبه در برابر زلزله3 ـ 2

  :در اين آيين نامه سه روش محاسبه به شرح زير مشخص شده است 
  5روش تحليل استاتيكي معادل ) الف 

  6با استفاده از آناليز مدها و طيف بازتاب طرح( روش تحليل شبه ديناميكي ) ب 
  7)با استفاده از شتاب نگاشتها ( روش تحليل شبه ديناميكي ) پ 

در مورد هر ساختمان بسته به منظم يا نامنظم بودن آن روش محاسبه بايد طبق 
  . ـ انتخاب گردد 2 ـ 3 ـ 2 و 1 ـ 3 ـ 2مندرجات بندهاي 

   ـمحاسبه ساختمانهاي منظم1 ـ 3 ـ 2
. توان طبق روش تحليل استاتيكي معادل محاسبه نمود  ساختمانهاي منظم را مي
ساختمانهاي .  متر بيشتر نباشد 80ها از تراز پايه از مشروط بر آنكه ارتفاع آن

 متر بايد طبق روش تحليل شبه ديناميكي و ياروش تحليل 80منظم بلندتر از 
  .ديناميكي محاسبه شوند 

   ـ محاسبه ساختمانهاي نامنظم2 ـ 3 ـ 2
ز  متر و تعداد طبقات آنها ا18ساختمانهاي نامنظم را در صورتيكه ارتفاع آنها از 

. توان طبق روش تحليل استانيكي معادل محاسبه نمود   متر بيشتر نباشد مي5
 متر و يابيش 18استفاده از اين روش براي محاسبه ساختمانهاي نامنظم بلندتر از 

باشد و اينگونه ساختمانها چنانچه در پالن منظم ولي در   طبقه آافي نمي5از 
به  ديناميكي و يا روش تحليل ارتفاع نامنظم باشند بايد طبق روش تحليل ش



اعم از آنكه ساختمان در ارتفاع منظم ( ديناميكي و چنانچه در پالن نامنظم باشند 
  .بايد منحصرا طبق روش تحليل ديناميكي محاسبه گردند ) و يا نامنظم باشد 

   ـ روش تحليل استاتيكي معادل4 ـ 2
 اصلي نوسان ساختمان و در اين روش نيروي جانبي زلزله بر مبناي زمان تناوب

  .با استفاده از طيف بازتاب طرح تعيين ميگردد 
   ـ نيروي برشي پايه1 ـ 4 ـ 2

) 1 ـ 2(حداقل نيروي برشي پايه در هر يك از امتدادهاي ساختمان از رابطه 
  .گردد  محاسبه مي

  CW=V                             )1 ـ 2رابطه ( 
  :آه در آن 

V = در ) مجموع نيروهاي جانبي زلزله در امتداد مورد نظر ( رشي نيروي ب
  8تراز پايه 

W = با اضافه ) شامل تمام بار مرده و وزن تاسيسات ثابت ( وزن آل ساختمان
  . مشخص شده است 2 ـ 2مقداري از بار زنده آه در بند 

C = آيد  بدست مي) 2 ـ 2(ضريب زلزله آه از رابطه.  

R                          )2 ـ 2رابطه ( 
ABI

= C  
  :آه در آن 

A =  نسبت به شتاب ثقل ( شتاب مبناي طرحg(  
B = آيد  ضريب بازتاب ساختمان آه با استفاده از طيف بازتاب طرح بدست مي.  
I = ضريب اهميت ساختمان  

R =ضريب رفتار ساختمان  
طرح مندرج در بند  درصد مقدار شتاب مبناي 10 در هيچ حال نبايد از Cمقدار 

  . آمتر اختيار شود 2 ـ 4 ـ 2
  )A(  ـ شتاب مبناي طرح 2 ـ 4 ـ 2
  

  



  
  )B( ـ ضريب بازتاب ساختمان 3 ـ 4 ـ 2

ضريب بازتاب ساختمان آه بازتاب ساختمان را نسبت به شتاب مبناي طرح 
  :شود  تعيين مي) 3 ـ 2(منعكس ميكند طبق رابطه 

  
  .گردد   اختيار مي0/6 و حداقل آن برابر 2/0 برابر Bحداآثر مقدار 

نشان داده ) 1(هاي طيف بازتاب طرح براي چهار نوع زمين فوق در شكل  منحني
  .شده است 



  
   طبقه بندي نوع زمين4 ـ 4 ـ 2

 از نظر نوع سنگ و خاك به شرح جدول 3 ـ 4 ـ 2هاي مندرج در بند  انواع زمين
  .گردند  بندي مي طبقه) 2(شماره 



  
ر صورت وجود ترديد در انطباق زمين محل ساختمان با مشخصات زمينهاي د

بايد نوع زميني آه ضريب بازتاب بزرگتري بدست ) 2(مندرج در جدول شماره 
  .دهد انتخاب شود  مي
  )T( ـ زمان تناوب اصلي نوسان 5 ـ 4 ـ 2

زمان تناوب اصلي نوسان بسته به مشخصات ساختمان و با استفاده از روابط 
  .گردد  تعيين مي) 6 ـ 2(و ) 5 ـ 2(,)4 ـ 2(جربي ت

  بطور آلي براي تمام ساختمانها بجز موارد مذآور در بند ب) الف 

D)                               4 ـ 2رابطه ( 
H

 O.09=T  



4آيد بيشتر از مقدار  بدست مي) 4 ـ 2(چنانچه مقداري از رابطه 
3

 H 0.06 
  گردد ان تناوب اصلي نوسان انتخاب ميباشد مقدار اخير بعنوان زم

براي ساختمانهاي با اتصاالت مقاوم خمشي چنانچه اجزاء ديگر ساختمان ) ب 
  :مانعي در برابر حرآات قاب ساختمان ايجاد ننمايند 

4                               )5 ـ 2رابطه (  ـ براي قابهاي فوالدي 1
3

 0.08 
H=T  

4                         )6 ـ 2رابطه ( سلح  ـ براي قابهاي بتن م2
3

 0.07 H = 
T  

 بعد ساختمان در امتداد مورد D ارتفاع ساختمان از تراز پايه و Hدر روابط فوق 
  .باشند  نظر هر دوبه متر مي

توان زمان تناوب اصلي نوسان ساختمان را با  بجاي استفاده از روابط تجربي مي
ديناميكي بر مبناي مشخصات سازه و خصوصيات استفاده از روشهاي تحليلي 

تغيير شكل عناصر مقاوم آن محاسبه نمود ولي به هر حال زمان تناوب اصلي 
 برابر زمان تناوب بدست آمده از رابطه تجربي مربوط بيشتر 1/25نبايد از 

  .اختيار گردد 
  )I( ـ ضريب اهميت ساختمان 6 ـ 4 ـ 2

 بشرح زير 5 ـ 1 بندي مندرج در بند ضريب اهميت ساختمان بر حسب طبقه
  .گردد  تعيين مي

  
  )R( ـ ضريب رفتار ساختمان 7 ـ 4 ـ 2

ضريب رفتار ساختمان آه قابليت جذب انرژي در ساختمان را مشخص ميكند و 
نوع سازه و ظرفيت , ميرايي , منعكس آننده عوامل متعددي شامل مصالح 

  .داده شده است ) 3(ره باشد در جدول شما پذيري ساختمان مي شكل



  



  
) 2(در صورتي آه ضوابط شكل پذيري متوسط مندرج در پيوست شماره ) 1

  . اختيار نمود 6توان اين ضريب را برابر  رعايت گردند مي
 100توان تحمل   متر مي30 طبقه و يا آوتاهتر از 8براي ساختمانهاي تا ) 2

و يا بادبنديها اعمال نمود و از درصد نيروي جانبي زلزله را به ديوارهاي برشي 
مشروط بر آنكه قابها ظرفيت تحمل . مقايسه صلبيت عناصر مقاوم صرفنظر آرد 

  . درصد نيروي جانبي را داشته باشند 30حداقل 
اي داراي شكل  چنانچه ساختمان بر طبق ضوابط آيين نامه جداگانه) 1يادآوري 

 3اي سيستم مندرج در رديف توان بر  را ميRپذيري زياد باشد ضريب رفتار 
تا زماني آه .  اختيار نمود 10 برابر 4 و براي سيستم مندرج در رديف 8برابر 

آيين نامه مذآور تهيه و تصويب نشده است ميتوان ضوابط شكل پذيري زياد را از 
  .ايين نامه معتبري اخذ نمود 

 اين 3تم رديف استفاده از دال تخت يا قارچي و ستون به عنوان سيس) 2يادآوري 
در . باشد   متر مجاز مي10 طبقه يا آوتاهتر از 3جدول منحصرا در ساختمانهاي 

صورت تجاوز از اين حد تنها در صورتي استفاده از اين سازه مجاز است آه 
مقابله با نيروي جانبي زلزله به وسيله ديوارهاي برشي يا بادبنديها تامين 

  .گردد  مي
  ي جانبي زلزله در ارتفاع ساختمان ـ توزيع نيرو8 ـ 4 ـ 2

در ) 7 ـ 2( حساب شده مطابق رابطه 1 ـ 4 ـ 2نيروي برشي پايه آه طبق بند 
  .گردد  ارتفاع ساختمان توزيع مي



  
  
   ـ توزيع افقي نيروي برشي9 ـ 4-2

در هر طبقه ساختمان نيروي برشي بايد بين عناصر مختلف سيستم قائم مقاوم در 
  .نبي به تناسب صلبيت اين عناصر توزيع گردد برابر نيروي جا

   ـ لنگر پيچشي ناشي از نيروهاي جانبي10 ـ 4 ـ 2
اند   ذآر شده2 ـ 10 ـ 4 ـ 2 ـ آليه ساختمانها بجز آنهايي آه در بند 1 ـ 10 ـ 4 ـ 2

لنگر . بايد در برابر اثرات ناشي از لنگر پيچشي مذآور در اين بند محاسبه شوند 
  :آيد  بدست مي) 9 ـ 2( از رابطه iقه پيچشي در طب

  
Fj =  نيروي جانبي در ترازj  
Ta =  لنگر پيچشي تصادفي آه براي به حساب آوردن احتمال تغييرات اتفاقي

اين لنگر بايد در هر دو جهت و حداقل برابر . شود  توزيع جرم در نظر گرفته مي



 همان طبقه  درصد بعد ساختمان در5 در iحاصلضرب نيروي برشي طبقه 
  .درامتداد عمود بر نيروي جانبي اختيار شود 

هر يك از عناصر بايد براي آن لنگر پيچشي آه موجب بدترين حالت بارگذاري 
  .شود محاسبه گردد  در آن عنصر مي

 متر 18 طبقه يا آوتاه با حداآثر ارتفاع 5 ـ در مورد ساختمانهاي 2 ـ 10 ـ 4 ـ 2
 مرآز جرم طبقات باالتر نسبت به مرآز صلبيت در صورتيكه فاصله افقي بين

 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر 5آن  آمتر از   هر طبقه
در . نيروهاي جانبي باشد محاسبه ساختمان در برابر لنگر پيچشي الزامي نيست 

توان در مورد  غير اينصورت ساختمان بايد براي پيچش نيز محاسبه گردد ولي مي
  .گونه ساختمانها از لنگر پيچشي تصادفي صرفنظر نمود اين
   محاسبه ساختمان در برابر واژگوني11 - ـ4 ـ 2

لنگر واژگوني در تراز پي ناشي از , ساختمان بايد از نظر واژگوني پايدار باشد 
نيروهاي جانبي زلزله برابر است با مجموع حاصلضرب نيروي جانبي هر تراز 

ضريب اطمينان در مقابل واژگوني . سبت به پي ساختمان در ارتفاع آن تراز ن
در .  اختيار شود 1/75بايد حداقل برابر ) نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگوني ( 

محاسبه لنگر مقاوم بار تعادل برابر بار قائمي است آه براي تعيين نيروهاي 
  .گردد  جانبي بكار برده شده آه به آن وزن شالوده و خاك روي آن افزوده مي

   ـ تغيير مكان نسبي طبقات12 ـ 4 ـ 2
تغيير مكان جانبي در هر تراز ساختمان نسبت به تراز باال يا پايين خود آه با در 

 0/005شود نبايد از  نطر گرفتن نيروهاي جانبي توام با لنگر پيچشي حساب مي
  .ارتفاع طبقه تجاوز نمايد 

  زاي ساختمان و قطعات الحاقي ـ نيروي جانبي زلزله براي اج13 ـ 4 ـ 2
اجزاء ساختمان و قطعات الحاقي به ساختمان بايد در مقابل نيروي جانبي آه از 

  :آيد محاسبه شوند  بدست مي) 10 ـ 2(رابطه 
  IWP ABP = FP)                             10 ـ 2رابطه ( 

 6 ـ 4 ـ 2 و 2 ـ 4  ـ2 به ترتيب مقادير مربوط مندرج در بندهاي I و Aآه در آن 
 وزن جزء ساختمان يا WPاند  هستند آه براي محاسبه آل ساختمان بكار برده شده

 WPها  در مخازن و قفسه بندي انبارها و آتابخانه. قطعه الحاقي مورد نظر است 
  .باشد  عالوه بر بار مرده شامل وزن محتويات آنها در حالت آامال پر مي

BP داده شده است ) 4(در جدول شماره  ضريبي است آه مقدار آن.  



  
يادآوري ـ براي قطعات الحاقي آه با مصالح بنايي و مالت ماسه سيمان ساخته 

 10 درصد مقاومت فشاري مندرج در بند 15توان تنش آششي حداآثر تا  شوند مي 
  . ايران را در محاسبه منظور نمود 519 استاندارد شماره 1 ـ 5ـ 
  قائم نيروي زلزله ـ مولفه 14 ـ 4 ـ 2

شوند مولفه قائم  ها و پيش آمدگيهايي آه بصورت طره ساخته مي براي بالكن
مولفه قائم نيروي زلزله براي اين . نيروي زلزله نيز بايد در نظر گرفته شود 

  :شود  تعيين مي) 11 ـ 2(اجزاء از رابطه 

  
داد قائم در نيروي قائم زلزله بصورت رفت و برگشت يعني در هر دو جهت امت

  .شود  نظر گرفته مي



با استفاده از آناليز مدها و طيف بازتاب (  ـ روش تحليل شبه ديناميكي 5 ـ 2
  )طرح 

   ـ آليات1 ـ 5 ـ 2
در اين روش با در نظر گرفتن زمان تناوب مدهاي مختلف نوسان ساختمان و با 

ن بيشينه اثرها با استفاده از طيف بازتاب طرح بيشينه اثر هر مد تعيين و سپس اي
  .هاي مورد نظر در ساختمان بدست آورده شوند  گردند تا بازتاب هم ترآيب مي

 استفاده از آناليز مدها در مورد ساختمانهايي مجاز شناخته  در اين آيين نامه
شود آه در دو امتداد متعامد داراي مدهاي نوسان نسبتأ مستقل هستند يعني  مي

اين امتدادها بدون وجود مولفه حرآت در امتداد ديگر نوسان مدها در هر يك از 
بطور آلي اين شرط در مورد ساختمانهايي آه آال منظم هستند . پذير ميباشد  امكان

باشند صدق  و يا ساختمانهايي آه در پالن منظم ولي در ارتفاع نامنظم مي
اگانه با در اينگونه ساختمانها در هر يك از امتدادهاي متعامد بطور جد. نمايد  مي

  .شوند  نظر گرفتن مدهاي نوسان آن امتداد محاسبه مي
   تعدادمدهاي نوسان5-2 - ـ2

در هر يك از دو امتداد متعامد ساختمان بايد حداقل سه مد اول نوسان و يا تمام 
تعداد هرآدام بيشتر است در ,  ثانيه 0/4مدهاي نوسان با زمان تناوب بيشتر از 

  .شوند  نظر گرفته 
   ـ نيروي برشي پايه در هر مد نوسان3 ـ 5 ـ 2

بوسيله تحليل ديناميكي مدلي ( پس از تعيين زمان تناوب و شكل مدهاي مختلف 
نيروي ) آه با خصوصيات ديناميكي ساختمان تا حد امكان تشابه داشته باشد 

  :آيد  برشي پايه در هر مد نوسان با استفاده از روابط ذيل بدست مي



  
   ـ توزيع نيروي برشي پايه در ارتفاع ساختمان4 ـ 5 ـ 2

  :گردد  از روابط ذيل تعيين ميm و در مد نوسان Iنيروي جانبي در تراز 

  
   بيشينه اثر هر مد وترآيب آنها- 5 ـ 5 ـ 2

بازتابهاي مورد , با استفاده از نيروي برشي پايه و توزيع آن در ارتفاع ساختمان 
بدست آورده ) تغيير مكان و غيره , لنگر , ش از قبيل بر( نظر در هر مد 



شوند مقدار هر بازتاب در مدهاي مختلف بايد با يكديگر ترآيب و ساختمان در  مي
  .برابر اثر توام مدها طراحي شود 

در اين آيين نامه ترآيب اثر توام مدها برابر جذر مجموع مربعات بيشينه اثر هر 
آل نيروي برشي پايه آه به اين ترتيب با چنانچه . شود  يك از مدها اختيار مي

 2آيد آمتر از مقداري باشد  آه طبق بند  ترآيب نيروي برشي پايه مدها بدست مي
گردد  شود مقدار اخير بعنوان آل نيروي برشي پايه انتخاب مي  حاصل مي1 ـ 4ـ 

اده اند نيز بايد بهمين نسبت افزايش د و ساير بازتابهايي آه در هر مد محاسبه شده
  .شوند 

   ـ پيچش ـ واژگوني ـ تغيير مكان نسبي طبقات6 ـ 5 ـ 2
لنگر واژگوني و آنترل تغيير مكان , محاسبه ساختمان در برابر لنگر پيچشي 

 12 ـ 4 ـ 2 و 11 ـ 4 ـ 2 و 10 ـ 4 ـ 2نسبي طبقات بايد به ترتيب مطابق بندهاي 
اء ساختمان و قطعات همچنين نيروي جانبي زلزله براي اجز. شود  انجام مي

 بايد در 14 ـ 4 ـ 2 و مولفه قائم زلزله مطابق بند 13 ـ 4 ـ 2الحاقي مطابق بند 
  .نظر گرفته شوند 

  )بااستفاده از شتابنگاشتها (  ـ روش تحليل ديناميكي 6 ـ 2
   ـ آليات1 ـ 6 ـ 2

ر محاسبه لحظه به لحظه بازتابهاي ساختمان تحت تاثي( روش تحليل ديناميكي 
. را ميتوان در مورد آليه ساختمانها به آار برد ) هاي واقعي زلزله  شتاب نگاشت

بطور آلي براي ساختمانهاي آامال منظم و يا ساختمانهايي آه در ارتفاع منظم 
هستند در صورتيكه از اين روش استفاده شود ميتوان آنرا در دو امتداد متعامد 

نانچه ساختمان در پالن به حدي نامنظم ساختمان بطور جداگانه انجام داد ولي چ
عمدتأ بطور توام در دو امتداد , باشد آه نوسان آن در بعضي و يا تمام مدها 

متعامد انجام پذيرد  ـ يعني ساختمان مدهاي نوساني داشته باشد آه در آن مدها 
براي ملحوظ . حرآت در يك امتداد توام با حرآت در امتداد عمود بر آن باشد 

ساختمان بايد بوسيله روش تحليل ديناميكي و با , اثرات اين حرآات توام نمودن 
  .استفاده از يك مدل سه بعدي محاسبه گردد 

   ـ استفاده از شتابنگاشتها2 ـ 6 ـ 2
هاي افقي شتاب  در روش تحليل ديناميكي ساختمان بايد تحت تاثير مستقيم مولفه

آه به عنوان زلزله مبنا انتخاب نگاشتهاي هر يك از دو زلزله مذآور در ذيل 
ها بين دو مولفه افقي ثبت شده هر زلزله داراي  اين مولفه(. اند قرار داده شود  شده

  ):باشند  بيشينه شتاب باالتري مي
  )1978 سپتامبر 16 (1357 شهريور ماه 25 ـ زلزله طبس  1
  )1977 آوريل 6 (1356 فروردين ماه 17 ـ زلزله ناغان 2

 هربازتاب اثر هر يك از اين دو زلزله بيشتر باشد بايد مبناي محاسبه و در مورد
  .قرار گيرد 



داده ) 4(ارقام شتابنگاشتهاي اصالح شده دو زلزله مذآور در پيوست شماره 
 درصد شتاب 50اي با شتاب افقي بيشينه بيش از  چنانچه در آينده زلزله. اند  شده

اختمان و مسكن به عنوان زلزله مبنا ثقل روي دهد و از طرف مرآز تحقيقات س
زلزله مذآور نيز بايد , اعالم و ارقام اصالح شده شتاب نگاشت آن منتشر گردد 

  .به ساختمان اثر داده شود 
  دودآشها و ساير ساختمانهاي مشابه, سيلوها ,  ـ مخازن آب 7 ـ 2
به سيستمهاي اي مشا  ـ ساختمانهايي از اين نوع آه داراي سيستم سازه1 ـ 7 ـ 2

 اين آيين نامه 3 ـ 2باشند مشمول ضوابط بند ) 3(مندرج در جدول شماره 
  .گردند  مي
 ـ نيروي جانبي زلزله موثر به اينگونه ساختمانها در صورتيكه مشمول 2 ـ 7 ـ 2

 نباشند با استفاده از يكي از روشهاي مندرج در بند 3 ـ 7 ـ 2 و 1 ـ 7 ـ 2بندهاي 
  :گردد   ضوابط زير تعيين مي و با رعايت3 ـ 2

ها بايد با استفاده از روشهاي تحليل ديناميكي  الف ـ زمان تناوب نوسان اين سازه
برجها و دودآشها را , زمان تناوب اصلي نوسان پاندولهاي وارونه . گردد  تعيين 
  .بدست آورد ) 3(توان با استفاده از روابط مندرج در پيوست شماره  مي
 ثانيه تجاوز نمايد اعمال 0/5ها از  مان تناوب اصلي اين نوع سازه چنانچه ز-ب 

  .روش تحليل شبه ديناميكي الزامي است 
. گردد  تعيين مي) 5(ها طبق جدول شماره   براي اين سازهR ضريب رفتار -پ 

Rمقدار 
B

  . درنظر گرفته شود 0/5 در هر حال نبايد آمتر از 
 ثانيه است 0/06 سازه هايي آه زمان تناوب نوسان اصلي آنها آمتر از -ت 

Rصلب تلقي شده و مقدار 
B

  .شود   درنظر گرفته مي0/5 براي آنها 
ها بر حسب مورد با استفاده از  ث ـ توزيع نيروي جانبي در ارتفاع اين سازه

  .آيد   بعمل مي3 ـ 5 ـ 2 ويا بند 8 ـ 4 ـ 2روش مندرج در بند 
ها   در مورد اين سازه12 ـ 4 ـ 2ج ـ محدوديت تغيير مكان جانبي موضوع بند 

اي آن تلفات جاني به   و يا عوامل غير سازه شود مگر آنكه خرابي سازه اعمال نمي
  .همراه داشته باشد 

 ـ نيروي جانبي زلزله موثر بر مخازن زميني يا زير زميني با استفاده 3 ـ 7 ـ 2
  :شود   زير تعيين مياز يكي از روشهاي

 ت درباره آنها اعمال 2 ـ 7 ـ 2ها صلب تلقي شده و ضابطه بند  الف ـ اين سازه
در تعيين نيروي جانبي زلزله وزن آل سيال مخزن همراه با وزن خود . شود  مي

  .شود    منظور ميWمخزن در محاسبه 



شناخته شده آه در ها با استفاده از يك روش تحليل ديناميكي   رفتار اين سازه-ب 
آن حرآت سيال داخل مخزن در هنگام زلزله نيز در نظر گرفته شده باشد تعيين 

گرديده و نيروي جانبي زلزله با منظور نمودن طيف بازتاب طرح و شتاب مبناي 
  .گردد  زلزله مندرج در اين آيين نامه مشخص مي

  
  راحيهاي ط  ـ ترآيب نيروي زلزله با ساير نيروها ـ تنش8 ـ 2

انجام شود ضوابط  9در صورتي آه محاسبه سازه به روش تنشهاي مجاز 
ها به   ايران مالك عمل است و در صورتي آه محاسبه سازه519استاندارد شماره 

انجام پذيرد ترآيب نيروهاي زلزله 11  و يا در حاالت حدي 10روش مقاومت نهايي
ين نامه مورد استفاده در با ساير نيروها بايد با رعايت ضوابط مندرج در آي

  .محاسبات وارد گردد 
   ـ ساختمانهاي با مصالح بنايي غير مسلح3
   ـ تعريف1 ـ 3

ساختمانهايي است آه با آجر ـ بلوك , منظور از ساختمانهاي با مصالح بنايي 
شوند و در آنها تمام و يا قسمتي از بارهاي قائم  سيماني و يا با سنگ ساخته مي

بنابراين ساختماني آه در آن . گردد  هاي با مصالح بنايي تحمل ميتوسط ديوار
بنابراين . قسمتي از بارهاي قائم توسط ديوارهاي با مصالح بنايي تحمل ميگردند 

ساختماني آه در آن قسمتي از بارهاي قائم توسط ديوارهاي با مصالح بنايي و 
در رديف ساختمانهاي شود  قسمتي ديگر توسط عناصر فلزي و يا بتن آرمه تحمل 



شود و مقررات مندرج در اين فصل بايد در مورد  با مصالح بنايي محسوب مي
  .اينگونه ساختمانهاي مختلط نيز رعايت گردد 

   ـ محدوديت ارتفاع ساختمان و طبقات آن2 ـ 3
 ـ در ساختمانهاي با مصالح بنايي حداآثر تعداد طبقات بدون احتساب 1 ـ 2 ـ 3

باشد و همچنين تراز روي بام نسبت به متوسط   طبقه مي2ود به زير زمين محد
اي است آه تراز  زير زمين طبقه.  متر تجاوز نمايد 8تراز زمين مجاور نبايد از 

 متر بيشتر نباشد در 1/5روي سقف آن نسبت به متوسط تراز زمين مجاور از 
  .گردد  غيراينصورت اين طبقه نيز بحساب تعداد طبقات ساختمان منظور مي

 4محدود به ) از روي آالف افقي زيرين تا زير سقف (  حداآثر ارتفاع 2--2 ـ 3
 ـ 3حد عالوه بر آالف بندي مطابق بند  باشد و در صورت تجاوز از اين متر مي

 متر از 4 بايد يك آالف افقي اضافي در داخل ديوارها و در ارتفاع حداآثر 1 ـ 9
 6توان ارتفاع طبقه را حداآثر تا  ين ترتيب ميبا. روي آالف زيرين تعبيه گردد 

  .متر افزايش داد 
   ـ پالن ساختمان3 ـ 3
  : ـ بطور آلي پالن ساختمان بايد واجد خصوصيات زير باشد 1 ـ 3 ـ 3

  .طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز ننمايد ) الف 
  .اشد نسبت به هر دو محور اصلي قرينه و يا نزديك به قرينه ب) ب 
  .هاي نامناسب نداشته باشد  ها و پس رفتگي پيش آمدگي) پ 
 و يا نامتقارن 3 ـ در صورت تجاوز نسبت طول به عرض ساختمان از 2 ـ 2 ـ 3

 3 ـ 3-3بودن ساختمان و يا وجود پيش آمدگي هايي بيش از مقادير مندرج در بند 
تر  ن را به قطعات مناسب ت ساختما-3 ـ 1ـ بايد با ايجاد درز انقطاع مطابق بند 

 ـ 3 ـ 3تقسيم نمود  بطوريكه هر قطعه واجد شرايط مندرج در بند ) 2(مانند شكل 
  .باشد  ادامه درز انقطاع در شالوده ساختمان الزامي نمي.  باشد 1



  
 ـ ابعاد پيش آمدگي در پالن ساختمان بدون تعبيه درز انقطاع محدود 3 ـ 3 ـ 3

  .مشخص شده است ) 3(كل است به مقاديري آه در ش

  



2 ) الف3(چنانچه در شكل 
B

 > b 2)  ـ ب3( و يا در شكل
L

>l باشد اين قسمتها 
شود و در اينصورت محدوديتي براي بعد ديگر وجود ندارد  پيش آمدگي تلقي نمي

  .مشروط بر آنكه پالن ساختمان بطور نامناسبي نامتقارن نگردد 
ان بطور منظم و متقارن در پالن ساختمان  ـ ديوارها بايد حتي االمك4 ـ 3 ـ 3

قرار داده شوند تا با تحمل يكنواخت نيروي افقي زلزله ايجاد پيچش در ساختمان 
  .بحداقل برسد 

   ـ مقطع قائم ساختمان4 ـ 3
 ـ بطور آلي ارجح است ساختمان فاقد پيش آمدگي در مقاطع قائم باشد و 1 ـ 4 ـ 3

  :ضوابط ذيل رعايت گردند در صورت ايجاد پيش آمدگي بايد 
 متر و براي 1/20هاي سه طرف باز از  طول جلو آمده طره در مورد بالكن) الف 
ها بخوبي در سقف طبقه   متر بيشتر نباشد و طره1/50هاي دو طرف باز از  بالكن

  .و يا در داخل ديوارها مهار شوند 
نمايد طره بايد درصورتيكه طول جلو آمده طره از حدود مذآور در فوق تجاوز 

  . محاسبه گردد 4 ـ 4 ـ 2در برابر نيروي قائم زلزله مطابق بند 
پيش آمدگي ساختمان در مقطع قائم بطوريكه طبقه باال بصورت طره جلوتر ) ب 

  .از طبقه پايين باشد فقط با احراز شرايط زير مجاز است 
  . متر بيشتر نباشد 1/00طول جلو آمده طره از ) 1
مت پيش آمده طوري طراحي شود آه هيچيك از ديوارهاي آن بار سازه قس) 2

  .سقف و يا ديوارهاي فوقاني را تحمل نكند 
ديوارهاي قسمت پيش آمده بوسيله آالفهاي قائم فوالدي و يا بتن آرمه با ) 3

اي آف  اتصال مناسب و مطمئن نگهداشته شوند و دو سر آالفها درعناصر سازه
ف بندي بايد بنحوي انجام گيرد آه اوال هر آالف آال. و سقف گيردار شوند 

هاي با عرض بيشتر   متر از ديوار را نگه دارد و ثانيأ دو طرف پنجره2حداآثر 
  .از دو متر نيز داراي آالف باشد 

حداقل مقطع و آرماتور بندي اين آالفهاي قائم مطابق آالفهاي قائم ساختمان 
  .باشد   مي2 ـ 2 ـ 9  ـ3 و 1 ـ 2 ـ 9 ـ 3مندرج در بندهاي 

 از احداث اختالف سطح در يك طبقه ساختمان بايد حتي االمكان پرهيز 2 - ـ4 ـ 3
شود و در صورت وجود اختالف سطح بايد ديوارهاي حد فاصل دو قسمتي آه 

اختالف سطح دارند با آالف بندي اضافي مناسب تقويت شوند و يا اينكه دو 
  . از يكديگر جدا گردند قسمت ساختمان بوسيله درز انقطاع

ها بايد حتي المقدور در يك سطح افقي ساخته شوند و در   ـ شالوده3 ـ 4 ـ 3
صورتيكه بعلت شيب زمين يا علل ديگر احداث شالوده دريك تراز ميسر نباشد 



بايد هر قسمت آن در يك سطح افقي قرار داده شود و در هر حال از ايجاد شيب 
  .در پي خودداري گردد 

  )در ـ پنچره ـ گنجه (  بازشوها - 5 - 3
 ـ در ساختمانهاي با مصالح بنايي بطور آلي بايد از احداث بازشوهاي 1 ـ 5 ـ 3

وسيع احتراز نموده و حتي المقدور بازشوها را در قسمت مرآزي ديوارها قرار 
  .داد 

  :هاي ذيل الزامي است   ـ رعايت محدوديت2 ـ 5 ـ 3

3ها در هر ديوار باربر از مجموع سطح بازشو) الف 
1

 سطح آن ديوار بيشتر 
  .نباشد 

2مجموع طول بازشوها در هر ديوار باربر از ) ب 
1

  . طول ديوار بيشتر نباشد 

3فاصله اولين بازشودر هر ديوار باربر از بر خارجي ساختمان آمتر از ) پ 
2

 
  .شود ارتفاع بازشو نباشد مگر آنكه در طرفين بازشو آالف قائم قرارداده 

3فاصله افقي دو بازشو نه از ) ت 
2

 ارتفاع آوچكترين بازشوي طرفين خود آمتر 

6باشد و نه از 
1

درغير اينصورت جرز بين دو .  مجموع طول آن دو بازشو 
شود و نبايد آنرا بعنوان ديوار باربر بحساب  بازشو جزيي از بازشو منظور مي

اي برابر  يكسره با دهانهآورد و نعل درگاه روي بازشوها نيز بايد بصورت 
  .مجموع طول بازشوها به اضافه جرزبين آنها محاسبه گردد 

در غيراينصورت بايد .  متر بيشتر نباشد 2/5هيچيك از ابعاد بازشو از ) ث 
هاي قائم آه به آالفهاي افقي باال و پايين آن طبقه  طرفين بازشو را با تعبيه آالف

عل درگاه بازشو در آالفهاي قائم طرفين شوند و همچنين با مهار ن متصل مي
  .تقويت نمود 

   ـ ديوارهاي باربر6 ـ 3
 ـ در هر يك از امتدادهاي طولي و عرضي ساختمان مقدار ديوار نسبي 1 ـ 6 ـ 3

مقدار ديوار . آمتر باشد ) 6(درهر طبقه نبايد از مقادير مندرج در جدول شماره 
نسبت مساحت مقطع افقي ديوارهاي نسبي هر طبقه درهر امتداد عبارتست از 

براي تعيين مقدار . موازي با امتداد مورد نظر به مساحت زير بناي آن طبقه 
 سانتيمتر و يا بيشتر است و 20ديوار نسبي فقط ديوارهايي آه ضخامت آنها 

هاي باال و پايين  ديواره. آيند  داراي آالف افقي در تراز سقف باشند به حساب مي



بعبارت ديگر براي تعيين . شوند  حاسبه ديوار نسبي منظور نميبازشوها در م
دهد  اي آه حداقل مساحت ديوار را بدست مي مقدار ديوار نسبي مقطع افقي شكسته

  .شود  در نظر گرفته مي

  
 برابر ضخامت 30 ـ حداآثر طول مجاز ديوار باربر بين دو پشت بند 2 ـ 6 ـ 3

مقصود از پشت بند ديواري , ر تجاوز نكند  مت8باشد مشروط بر آنكه از  آن مي
ديواري بعنوان پشت بند . نمايد  است آه در امتداد ديگري با ديوار باربر تالقي مي

 سانتيمتر و طول آن با احتساب ضخامت 20شود آه ضخامت آن حداقل  تلقي مي

6ديوار باربر حداقل برابر 
1

  . بزرگترين دهانه طرفين پشت بند باشد 
  . تطبيق نمايد 2 ـ 2 ـ 3ـ ارتفاع ديوارهاي باربر بايد با مفاد بند  3 ـ 6 ـ 3
   ـ ديوارهاي غير بار بر و تيغه ها7 ـ 3
 ـ حداآثر طول مجاز ديوار غيرباربر يا تيغه بين دو پشت بند عبارتست 1 ـ 7 ـ 3

  . متر هر آدام آمتر باشد 6 برابر ضخامت ديوار يا تيغه و يا 40از 

6بضخامت حداقل معادل ضخامت ديوار و بطول حداقل پشت بند بايد 
1

  
توان ستونكهاي قائم  بجاي پشت بند مي. بزرگترين دهانه طرفين پشت بند باشد 

فوالدي بتن آرمه و يا چوبي در داخل تيغه يا ديوار قرار داد و دو سر ستونكها را 
  .بطور مناسبي در آف و سقف طبقه مهار نمود 

ها از تراز آف  تفاع مجاز ديوارهاي غير باربر و تيغه حداآثر ار2 - ـ7 ـ 3
در صورت تجاوز از اين حد بايد با تعبيه آالفهاي افقي . باشد   متر مي3/5مجاور 

  .و قائم بطور مناسبي به تقويت ديوار مبادرت گردد 
 ـ تيغه هايي آه درتمام ارتفاع طبقه ادامه دارند بايد آامال به زير پوشش 3 ـ 7 ـ 3

 مهر شوند يعني رگ آخر تيغه با فشار و مالت آافي در زير سقف جاي داده سقف
  .شود 



لبه فوقاني تيغه هايي آه در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند بايد با آالف فوالدي يا 
بتن آرمه و يا چوبي آه به سازه ساختمان و يا آالفهاي احاطه آننده تيغه متصل 

  .باشد آالف بندي شود  مي
اين لبه بايد به يك تيغه ديگر و يا يك . ها نبايد آزاد باشد   ـ لبه قائم تيغه4 ـ 7 ـ 3

, يكي از اجزاء سازه و يا ستونكي آه بهمين منظور از فوالد , ديوار عمود برآن 
بتن آرمه و يا چوب تعبيه ميشود با اتصال آافي تكيه داشته باشد، ستونك ميتواند 

. معادل آن از فوالد، بتن آرمه و يا چوب تشكيل يابد  و يا 6از يك ناوداني نمره 
  . متر باشد لبه آن ميتواند آزاد باشد1/5چنانچه طول تيغه پشت بند آمتر از 

 ـ در صورتيكه ديوار و تيغه متكي به آن بطور همزمان و يا بصورت 5 ـ 7 ـ 3
گردد الريز و يا بصورت هشتگير چيده شوند اتصال تيغه به ديوار آافي تلقي مي

ولي چنانچه تيغه بعد از احداث ديوار و بدون اتصال به آن ساخته شود بايد در 
يا تسمه فوالدي ( ميليمتر 8محل تقاطع در داخل مالت بين رگها با ميلگرد بقطر 

 سانتيمتر در 50 سانتيمتر در داخل ديوار و 25آه حداقل در طول ) معادل آن
 سانتيمتر تيغه را به ديوار مهار 60 داخل تيغه قرار ميگيرد به فواصل حداآثر

 3-7-4در غير اينصورت لبه آناري تيغه آزاد تلقي شده و بايد طبق بند . نمود
دو تيغه عمود برهم بايد با يكديگر قفل و بست . ستونكي در اين لبه تعبيه گردد

  .شوند
   جان پناهها و دودآشها8-3

 آف تمام شده مجاور در  ارتفاع جان پناه اطراف بامها و بالكنها از1-8-3
 90 و 50 سانتيمتر باشد نبايد بترتيب از 20 و يا 10صورتيكه ضخامت ديوار آن 

در صورت تجاوز ارتفاع از حدود فوق الذآر جان پناه بايد . سانتيمتر تجاوز نمايد
بوسيله عناصر قائم فوالدي يا بتن آرمه نگهداري شده و در آف بام يا بالكن 

  .گيردار شود 
 متر از آف بام 1/5 ـ دودآشها و بادگيرها و اجزاء مشابه نبايد بلندتر از 2 ـ 8  ـ3

باشند و در صورتيكه ارتفاع آنها از اين مقدار تجاوز نمايد بايد بوسيله عناصر 
  .قائم فوالدي يا بتن آرمه بنحو مناسبي تقويت شوند و در آف بام گيردار شوند 

   ـ آالف بندي9 ـ 3
  الف بندي افقي ـ آ1 ـ 9 ـ 3
 اعم از يك طبقه يا دو طبقه - ـ در آليه ساختمانهاي با مصالح بنايي 1 ـ 1 ـ 9 ـ 3

هاي افقي در ترازهاي زير  بلوك سيماني و يا سنگي ـ بايد آالف, و اعم از آجري 
  :ساخته شوند 

  در تراز زير ديوارها) الف 



آن از عرض ديوار و يا اين آالف بايد با بتن آرمه ساخته شود بطوريكه عرض 

3 سانتيمتر و ارتفاع آن از 25
2

  . سانتيمتر آمتر نباشد 25 عرض ديوار و يا 
مگر آنكه براي اتصال  ها و جداگرها الزامي نيست تعبيه آالف در زير تيغه

  .آالفهاي اصلي ضروري باشد 
  در تراز سقف روي ديوارهاي باربر) ب 

شود بايد هم عرض ديوارها باشد مگر در آالف سقف چنانچه با بتن آرمه ساخته 
 12مورد ديوارهاي خارجي آه به منظور نما سازي ميتوان عرض آالف را 

سانتيمتر از عرض ديوار آمتر اختيار نمود ولي در هيچ حال عرض آالف سقف 
ارتفاع آالف روي ديوارهاي باربر و ديوارهاي . سانتيمتر آمتر باشد20نبايد از 

 سانتيمتر آمتر باشد ولي ارتفاع آالف روي ديوارهاي غير 20برش گير نبايد از 
در سقف بجاي آالف بتن آرمه ميتوان .  سانتيمتر تقليل داد 12باربر را ميتوان به 

 استفاده نمود مشروط بر آنكه آالف 12از پروفيلهاي فوالدي معادل تير آهن نمره 
ف بنحو مناسبي فوالدي با تيرهاي سقف بخوبي متصل شده و همچنين اين آال

  .بديوارها مهار گردد 
هاي افقي بتن آرمه   ـ حداقل قطر ميلگردهاي طولي در آالف2 ـ 1 ـ 9 ـ 3

  :عبارتست از 
ميلگردهاي ,  ميليمتر براي ميلگرد ساده 14 ميليمتر براي ميلگرد آجدار و 12

ه در صورتيك. ها قرار داده شوند   عدد باشند و در گوشه4طولي بايد حداقل 
 عدد 6 سانتيمتر تجاوز نمايد تعداد ميلگردهاي طولي بايد به 35عرض آالف از 

 25و يا بيشتر افزايش داده شود بطوريكه فاصله هر دو ميلگرد مجاور از 
  .سانتيمتر بيشتر نباشد 

.  ميليمتر بيكديگر بسته شوند 6ميلگردهاي طولي بايد به تنگهايي بقطر حداقل 
 سانتيمتر هر 20 يكديگر عبارتست از ارتفاع آالف و يا حداآثر فاصله تنگها از

  .آدام آمتر باشد 
 5پوشش بتن اطراف ميلگردهاي طولي نبايد در مورد آالف زير ديوارها از 

  . سانتيمتر آمتر باشد 2/5سانتيمتر و در مورد آالف سقف از 
ند تا  ـ در هر تراز اضالع مختلف آالف بايد بيكديگر متصل شو3 ـ 1 ـ 9 ـ 3

آرماتوربندي محل . اي تشكيل گردد  آالف بندي يكپارچه و شبكه مانند بهم پيوسته
تالقي اضالع آالف بخصوص در مورد آالف سقف بايد بنحوي انجام شود آه 

  .اتصال آالفها بخوبي تامين گردد 
در صورتيكه مجاري دودآش ـ تهويه ـ . آالف سقف نبايد در هيچ جا منقطع باشد 

لر و نظاير آنها با آالف سقف تقاطع نمايند بايد تدابيري براي تامين آانال آو
  .اتصال آالف طرفين مجرا بيكديگر پيش بيني گردد 



 ـ در صورتيكه ساختمان با مصالح بنايي داراي ستونهاي فوالدي و 4 ـ 1 ـ 9 ـ 3
و يا يا بتن آرمه نيز باشد اين ستونها بايد بنحو مناسبي در باال به عناصر سقف  

  .آالف سقف و در پايين به آالف زير ديوار متصل شوند 
   ـ آالف بندي قائم2 ـ 9 ـ 3
 ـ در آليه ساختمانهاي با مصالح بنايي دو طبقه و همچنين در 1 ـ 2 ـ 9 ـ 3

بايد آالف ) 5 ـ 1 مندرج در بند 1گروه ( ساختمانهاي يك طبقه با اهميت زياد 
هاي اصلي  قائم بايد در داخل ديوارها و در گوشهآالفهاي . بندي قائم انجام شود 

ساختمان و مرجحأ در نقاط تقاطع ديوارها طوري تعبيه گردند آه فاصله محور تا 
  . متر تجاوز نكند 5محور آنها از 

.  سانتيمتر باشد 20هيچ يك از ابعاد مقطع آالف قائم بتن آرمه نبايد آمتر از 
 و يا پروفيل فوالدي معادل آن 10 آهن نمره توان از تير بجاي آالف بتن آرمه مي

استفاده نمود مشروط بر آنكه اتصال آالف فوالدي با ديوار بوسيله ميلگردهاي 
  .افقي بخوبي تأمين شود 

 ـ حداقل قطر ميلگردهاي طولي در آالفهاي قائم بتن آرمه عبارتست 2 ـ 2 ـ 9 ـ 3
ميلگردهاي . راي ميلگرد ساده  ميليمتر ب12 ميليمتر براي ميلگرد آجدار و 10از 

  .ها قرار داده شوند   عدد باشند و در گوشه4طولي بايد حداقل 
.  ميليمتر بيكديگر بسته شوند 6ميلگردهاي طولي بايد با تنگهايي بقطر حداقل 
اطراف ميلگردهاي .  سانتيمتر 20حداآثر فاصله تنگها از يكديگر عبارتست از 

  .ر پوشش بتن وجود داشته باشد  سانتيمت2/5طولي بايد حداقل 
 ـ آالفهاي قائم بايد بنحو مناسبي در آليه نقاط تقاطع به آالفهاي افقي 3 ـ 2 ـ 9 ـ 3

  .متصل شوند تا متفقأ يك سيستم سه بعدي مقاوم تشكيل دهند 
توان  مي-1 2 ـ 9 ـ 3 ـ بجاي آالف بندي قائم به شرح مذآور در بند 4 ـ 2 ـ 9 ـ 3

  : در طول ديوار توزيع نمود مشروط بر اينكه 4 مطابق شكل ميلگردهايي را
  .براي اجراي ديوار از مالت ماسه سيمان استفاده شود ) الف 
اي چيده شده و هرز مالتها آامال پر  اطراف ميلگردهاي بصورت غوطه) ب 

  .گردند 
  . سانتيمتر آمتر نباشد 60فاصله هر دو ميلگرد از ) پ 
 6 سانتيمتر با ميلگردهاي افقي بقطر 25 در فاصله حداآثر ميلگردهاي قائم) ت 

  .ميليمتر بيكديگر بسته شوند 
 برابر قطر ميلگرد 6دور هر ميلگرد قائم فضايي آه آوچكترين بعد آن از ) ث 

  .آمتر نباشد ايجاد گرديده و ضمن چيدن ديوار با مالت پر شود 
  .يين مهار شوند ميلگردهاي قائم در آالفهاي افقي باال و پا) ج 
 مندرج در بند 2گروه (  ـ در ساختمانهاي يك طبقه با اهميت متوسط 5 ـ 2 ـ 9 ـ 3
 2 ـ 9 ـ 3 و يا بند 1 ـ 2 ـ 9 ـ 3توصيه ميگردد آالف قائم مطابق بند ) 5 ـ 1

در غير اينصورت در اين ساختمانها بايد حداقل در محل آالفهاي . ساخته شود -4



 ميليمتر و يا ميلگرد 10 يك ميلگرد آجدار بقطر 1 ـ 2 ـ 9 ـ 3قائم مذآور در بند 
 الف ـ ب ـ ث 4 ـ 2 ـ 9 ـ 3 ميليمتر با رعايت موارد مذآور در بند 12ساده بقطر 

  .ـ ج قرار داده شود 

  



 و 1 ـ 2 ـ 9 ـ 3 ـ احداث آالف بندي قائم بشرح مذآور در بندهاي 6 ـ 2 ـ 9 ـ 3
 ـ 1 مندرج در بند 3گروه (  يك طبقه با اهميت آم  در ساختمانهاي5 ـ 2 ـ 9 ـ 3
  .باشد  الزامي نمي) 5
   آالف بندي ديوارهاي مثلثي شكل3 - ـ9 ـ 3

شوند ارجح است روي  در ساختمانهايي آه با خرپا و شيرواني پوشانده مي
درغير اينصورت قسمت مثلثي شكل اين . ديوارهاي انتهايي نيز خرپا نصب گردد 

  :د با آالف بندي بشرح زير تقويت گردد ديوارها باي
در قاعده قسمت مثلثي شكل ديوار انتهايي در محاذات آالف زير تكيه گاه ) الف 

  .خرپاها آالف افقي تعبيه شود و اين آالفها بيكديگر متصل شوند 
سطح فوقاني ديوار مثلثي شكل با آالف پوشانده شود بطوريكه سطح باالي ) ب 

  .پوشش و سطح زيرين آن بصورت پلكان باشد آالف موازي صفحه 
بين دو آالف پايين و باالي قسمت مثلثي شكل ديوارآالفهاي قائم حداآثر ) پ 

 متر تعبيه شوند و ميلگردهاي آالفهاي قائم در آالفهاي  تحتاني و 5بفاصله 
  .فوقاني مهار گردند 

وق  تابع مقررات ابعاد و ميلگردهاي آالفهاي مذآور در بندهاي الف و ب ف) ت 
و در مورد آالفهاي مذآور در بند پ فوق تابع ) 1 ـ 9 ـ 3بند ( آالف بندي افقي 

  .باشند  مي) 2 ـ 9 ـ 3بند ( مقررات آالف بندي قائم 
   ـ ديوار چيني10 ـ 3
 ـ در ساختمانهاي با مصالح بنايي استفاده از مالت گل و يا گل آهك 1 ـ 10 ـ 3

هاي سنگي و ديوارهاي بلوك سيماني بايد با مالت ماسه ديوار. باشد  مجاز نمي
در .  آيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت ساخته شوند 200سيمان با عيار حداقل 

توان از مالت  ديوارهاي آجري غير از مالت ماسه سيمان با مشخصات فوق مي
 با )باتارد (  آيلوگرم آهك و يا مالت حرامزاده 250ماسه آهك با عيار حداقل 

جان .  آيلوگرم آهك درمتر مكعب مالت استفاده نمود 125 آيلوگرم سيمان و 100
پناه بام و بالكن و قسمتي از دودآشها آه در خارج ساختمان واقع است بايد 

 آيلوگرم سيمان در متر مكعب 200منحصرا با مالت ماسه سيمان با عيار حداقل 
  .مالت ساخته شوند 

آه با سنگ مكعب مستطيل شكل يا آجر يا بلوك سيماني  ـ ديوارهايي 2 ـ 10 ـ 3
شوند بايد طوري چيده شوند آه بندهاي قائم روي هم قرار نگيرند و  ساخته مي

شوند آامال با مالت پر  ناميده مي)) هرزمالت (( درزهاي قائم آه در اصطالح 
رارداده ها با قفل و بست پهلوي هم ق در ديوارهاي با سنگ الشه بايد الشه. شوند 

  .شوند و بين سنگها آامال با مالت پر گردد 
 ـ حتي المقدور بايد تمام ديوارهاي باربر آه بهم پيوسته هستند 10-3 ـ 2

هاي ساختمان بطور همزمان در يك تراز چيده شده و در يك  بخصوص در گوشه
در مواردي آه اجراي همزمان ديوار چيني ميسر نباشد . سطح باال آورده شوند 



هاي بعدي را روي  ساخته و قسمت)) الريز (( توان قسمتهايي را بصورت مي
در مورد ديوارهاي باربر دندانه دار آردن ديوار يا به اصطالح . الريز بنا نمود 

هشت گير آه معموال براي اتصال ديوارهاي متقاطع ويا ساختن ديوارهاي طويل 
ها  نحصرا براي اتصال تيغهتوان م هشت گير را مي. باشد  رود مجاز نمي بكار مي

بكار گرفت مشروط بر آنكه درزهاي باال و پايين آجرچيني بعدي در محل 
  .هشتگير آامال با مالت پر شوند 

   ـ سقفها11 ـ 3
   ـ مصالح سقف1 ـ 11 ـ 3

سقف بايد با مصالح مناسب و بنحوي ساخته شود آه در برابر نيروهاي زلزله 
  .ود و ثانيأ انسجام و استحكام خود را حفظ نمايد اوال از تكيه گاه خود جدا نش

باشد آه پوشش  بكاربردن چوب بعنوان عنصر باربر سقف در صورتي مجاز مي
سقف از نوع سبك نظير تخته  ورق آهن ـ صفحات موجدار فلزي و يا آزبست 

توان از چوب استفاده  سيماني باشد و دراينصورت براي آالف بندي سقف نيز مي
حداث سقف چوبي با پوشش حصيروني و گل و يا شفته آهك و يا طاق ا. نمود 

  .باشد  خشتي مجاز نمي
   ـ اتصال سقف و تكيه گاه2 ـ 11 ـ 3

و يا دال بتني بايد ) بتني و چوبي , تير و تيرچه اعم از فوالدي ( عناصر سقف 
 آالف بندي, تيرهاي حمال ( در تكيه گاهها بنحو مطمئني به عناصر زير سري 

متصل شوند تا بدون جابجا شدن سقف نيروهاي زلزله وارده بآن ) ستونها , افقي 
  :باين منظور رعايت  ضوابط زير الزامي است . به عناصر قائم انتقال يابند 

در مورد سقف متكي بر تير حمال عناصر اصلي سقف به تيرهاي حمال ) الف 
  .هار گردند متصل شوند و تيرهاي حمال نيز به آالف روي ديوار م

گاه روي ديوار چنانچه سقف از نوع طاق ضربي باشد  در مورد سقف با تكيه) ب 
هاي سقف بايد يا در داخل آالف بتن آرمه مهار شوند و يا به صفحات  تيرآهن

اند  فلزي آه روي آالف افقي بتن آرمه قرار داشته و در داخل آالف مهار شده
طول تكيه گاه تير آهن . سبي بسته شوند متصل گردند و يا آالف فلزي بنحو منا

.  سانتيمتر آمتر باشد 20هاي سقف طاق ضربي نبايد از ارتفاع تير و يا از 
چنانچه سقف دال بتن پيش ساخته باشد ارجح است دال پيش ساخته در آالف افقي 
بتن آرمه مهار شود و از قرار دادن دال پيش ساخته  بر روي آالف احتراز گردد 

سقفهاي مرآب .  بتوان آنرا بنحو مناسبي به آالف روي ديور مهار نمود مگر آنكه
ها و  از تيرچه بلوك نيز بايد بخوبي به آالف افقي مهار گردند و بتن ريزي تيرچه

سقف بتن آرمه در جا ريخته شده نيز بايد داراي تكيه . شود  آالف همزمان انجام 
يمتر باشد مشروط بر آنكه اين  سانت12گاهي حداقل معادل ضخامت ديوار منهاي 

  . سانتيمتر آمتر نگردد 15طول هيچگاه از 



اي راه پله نيز بايد در پاگردهايي آه همسطح طبقات ساختمان  عناصر سازه) پ 
  .هستند در آالف بندي افقي سقف مهار شوند 

   ـ انسجام سقف3 ـ 11 ـ 3
  :ير رعايت شوند براي حفظ انسجام و يكپارچه عمل نمودن سقف بايد نكات ز

   ـ طاق ضربي1 ـ 3 ـ 11 ـ 2
ها بوسيله ميلگرد و يا تسمه فوالدي بصورت ضربدري بيكديگر  تير آهن) الف 

 برابر عرض آن 1/5بسته شوند بطوريكه اوال طول مستطيل ضربدري شده بيش 
  . متر مربع تجاوز ننمايد 25نباشد و ثانيأ مساحت تحت پوشش هر ضربدري از 

اين تكيه . ه گاه مناسبي براي پاطاق آخرين دهانه طاق ضربي تعبيه گردد تكي) ب 
تواند يا با قراردادن يك پروفيل و اتصال آن با آالف زير خود و يا با  گاه مي

چنانچه اين تكيه گاه فوالدي باشد بايد با . جاسازي در آالف بتني تامين شود 
دردو انتهاي تير و همچنين در هاي آامال آشيده و مستقيم  ميلگردها و يا تسمه

  . متر به آخرين تير آهن سقف متصل گردد 2فواصل آمتر از 
هاي  حداقل سطح مقطع ميلگرد و يا تسمه آه براي بادبندي ضربدري تير آهن) پ 

 ميليمتري و يا تسمه معادل 10سقف و يا تثبيت آخرين دهانه بكار ميرود ميلگرد 
  .باشد  آن مي

  : سقف تيرچه بلوك  ـ2 ـ 3 ـ 11 ـ 3
 سانتيمتر ضخامت باشد و مقدار 5بتن پوشش روي بلوآها حداقل داراي ) الف 

 سانتيمتر مربع در هر متر آمتر نباشد و 1ها از  ميلگرد درجهت عمود بر تيرچه
 سانتيمتر تجاوز 30طوري قرار داده شود آه فاصله ميلگردها از يكديگر از 

  .ننمايد 
ها بوسيله تير عرضي با   متر تيرچه4ها از  هانه تيرچهدر صورت تجاوز د) ب 

  .ارماتور بندي مناسب بهم متصل شوند 
  : ـ خر پاها 3 ـ 3 ـ 11 ـ 3

  .شود  هاي قائم و افقي مناسب انسجام سقف تامين  با تعبيه بادبندي) الف 
اضالع مختلف خرپاي چوبي در نقاط اتصال بيكديگر بوسيله پيچ و مهره ) ب 
ميخ نمودن ساده اين اضالع ( سكوپ هاي فوالدي آامال بهم محكم شوند وياا

  ).باشد  بيكديگر آافي نمي
در سقفهاي مسطح شيب دار چنانچه سقف بصورت خرپا نباشد عناصر ) پ 

  .مناسبي براي مقابله با رانش سقف تعبيه شوند 
   ـ سقف آاذب4 ـ 11 ـ 3

 قاب بندي آن بنحو مناسبي به اسكلت سقف آاذب بايد با مصالح سبك ساخته شود و
و يا آالف بندي ساختمان متصل گردد تا ضربه تكانهاي ناشي از زلزله موجب 

  .خرابي ديوارهاي مجاور نشود 
   ـ سقفهاي قوسي5 ـ 11 ـ 3



  :احداث سقفهاي قوسي مشروط به رعايت موارد ذيل است 
ن تحمل آن بعمل آيد و تدابير الزم براي بحداقل رساندن رانش و همچني) الف 

  .ديوارها بخوبي مهار شوند 
پاطاق سقف با بتن آرمه آالف بندي شود و طاق قوسي بنحو مناسبي بر ) ب 

اي دو ضلع آالف پاطاق بوسيله  هاي استوانه در طاق. روي آالف قرار گيرد 
اند بيكديگر متصل گردند  هاي فوالدي آه قبال در داخل آالف مهار شده آش

 متر بيشتر نباشد و سطح مقطع آش از مقداري آه 1/5 فاصله آشها از بطوريكه

2                        ايد آمتر نباشد از رابطه زير بدست مي
DL×

AS =  
 سطح مقطع آش AS فاصله آشها هر دو به متر و D دهانه طاق  و Lآه در آن 

  .باشند  به سانتيمتر مربع مي
   ـ نما سازي12 ـ 3
ـ درنما سازي با آجر ارجح است آجر نما بطور همزمان با آجر پشت  1 ـ 12 ـ 3

آار چيده شود و بايد ضخامت اين دو نوع آجر يكسان و يا تقريبأ يكسان باشد تا 
  .هر دو درهر رج روي يك اليه مالت چيده شوند 

در صورتي آه آجر نما پس از احداث ديوار پشت آار چيده شود بايد با 
ي فلزي درداخل مالت پشت آار و قرار دادن سر آزاد اين مهارآردن مفتولها

فاصله اين . مفتولها در مالت آجرنما اين دو قسمت آجر آاري بهم متصل گردند 
  . سانتيمتر بيشتر اختيارشود 50مفتولها در هر يك از جهات افقي و قائم نبايد از 

فقي رويهم  ـ نماسازي با سنگ غير پالك آه قطعات سنگ بصورت ا2 ـ 12 ـ 3
در . باشد   مي1 ـ 12 ـ 3شوند تابع مقررات نماسازي با آجر مطابق بند  چيده مي

شوند بايد با تعبيه اسكوپ و يا  صورتيكه سنگها بصورت پالك بطور قائم نصب 
مهار مناسب ديگري از جدا شدن و فروريختن آنها در مواقع بروز زلزله 

  .جلوگيري شود 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 
  

  )2(پيوست شماره 
  جزييات ابعاد و آرماتورگذاري در قابهاي فضايي خمشي با شكل پذيري متوسط

. پذيري متوسط   ـ در قابهاي فضايي خمشي بتن آرمه براي تامين شكل1--2ب 
جزييات آرماتور گذاري زير بايد در تيرها و ستونها و دالهاي تخت وقارچي 

ار محوري وارد بر ستون درحالت حدي نهايي از درصورتيكه ب. رعايت شوند 
, آمتر باشد ) 0.07f'cAgدر حالت تنش مجاز از مقدار ( .Ag 0.1f'cمقدار 

  .جزييات آرماتورگذاري در آن مانند تيرها خواهد بود 
f'C =  اي شكل   روزه بتن براساس مقاومت نمونه استوانه28مقاومت فشاري
   سانتيمتر15*30
Ag = تونسطح مقطع س  
 آيلوگرم بر سانتيمتر مربع و 200برابر ) f'C( ـ حداقل مقاومت بتن 2 ـ 2ب 

.  آيلوگرم بر سانتيمتر مربع است 4200حداآثر مقاومت جاري شدن فوالد برابر 
  .ميلگردها بايد از نوع آجدار باشند 

 ـ طراحي تيرها و ستونها و دالهاي تخت و قارچي براي برش بايد 2 ـ 2پ ـ 
  :كي از مقادير تالش برشي زير صورت گيرد براي ي



تالش برشي ناشي از اختالف لنگرهاي خمشي طرفين عضو باضافه تالش ) الف 
مشروط بر آنكه لنگرهاي خمشي طرفين . برشي ناشي از بارهاي قائم و جانبي 

عضو برابر ظرفيت خمشي مثبت ومنفي عضو در تكيه گاهها به حساب آورده 
ش برشي ناشي از اختالف ظرفيت خمشي عضو در تكيه در تعيين تال. شوند 

گاهها بايد در يك سمت  ظرفيت خمشي مثبت و در سمت ديگر ظرفيت خمشي 
  .و بر عكس منظور شود , منفي 

تالش برشي معادل ترآيب تالش برشي ناشي از بار قائم و دوبرابر تالش ) ب 
  .برشي ناشي از نيروي جانبي زلزله 

  ات در تيرها ـ جزيي4 ـ 2پ ـ 
  :هاي زير بايد در تعيين ابعاد مقطع تيرها رعايت شوند   ـ محدوديت1 ـ 4 ـ 2پ ـ 

4ارتفاع موثر تير نبايد بزرگتر از ) الف 
1

  . دهانه آزاد تير در نظر گرفته شود 

10عرض تير نبايد آوچكتر از ) ب 
3

  . سانتيمتر باشد 25 ارتفاع آن و يا آمتر از 
بزرگتر از عرض ستون زير سري آن در جهت عمود بر عرض تير نبايد ) پ 

4امتداد طولي تير باضافه 
3

  . ارتفاع تير در هر سمت ستون اختيار شود 
عرض تير نبايد بزرگتر از عرض ستون زير سري آن در جهت عمود بر ) ت 

4امتداد طولي تير نيز باضافه 
1

 بعد ستون در امتداد طولي تير در هر سمت ستون 
  .اختيار شود 

4برون محوري تير نسبت به محور ستون نبايد بيش از 2-  ـ 4 ـ 2پ ـ 
1

 عرض 
  .ستون زير سري باشد 

3 ـ آرماتور مثبت درهر تكيه گاه تير نبايد آمتر از 3 ـ 4--2پ 
1

 آرماتور منفي 
  .تير در آن تكيه گاه باشد 

ترتيب آمتر  ـ آرماتور مثبت و منفي درهيچ يك از مقاطع تير نبايد ب4 ـ 4 ـ 2پ ـ 

4از 
1

  .  بيشترين مقدار آرماتور مثبت و منفي در تكيه گاهها باشد 
 ـ فاصله تنگها در دو انتهاي تير در طولي مساوي با دو برابر ارتفاع 5 ـ 4--2پ 

  :تير نبايد بيشتر از مقادير زير در نظر گرفته شود 



  يك چهارم ارتفاع تير) الف 
  ردهاي طوليهشت برابر آوچكترين قطر ميلگ) ب 
  بيست و چهار برابر قطر تنگ ها) پ 

. شود   سانتيمتر منظور مي5فاصله اولين تنگ از بر داخلي تكيه گاه حداآثر 
 سانتيمتر 30ها در ساير نواحي تير به نصف ارتفاع و حداآثر به  فاصله تنگ
  .باشد  محدود مي

   ـ جزييات در ستونها5 ـ 2پ ـ 
هاي زير بايد در تعيين ابعاد مقطع ستونهارعايت   ـ محدوديت1 ـ 5 ـ 2پ ـ 

  :شوند 
  . سانتيمتر آمتر اختيار شود 25هيچ يك از ابعاد و مقطع ستون نبايد از ) الف 
  . بيشتر باشد 25نسبت طول آزاد ستون به مقطع آن نبايد از ) ب 

 ـ مقدار آرماتور طولي درستون نبايد از يك درصد سطح مقطع 2 ـ 5 ـ 2پ ـ 
  .تون آمتر باشد س

در طولي برابر بيشترين مقدار ,  ـ فاصله تنگها در دو انتهاي ستون 3 ـ 5 ـ 2پ ـ 

6
1

نبايد بيشتر از .  سانتيمتر 50بزرگترين بعد مقطع ستون و يا , طول ستون : 
  :مقادير زير درنظر گرفته شود 

  نصف آوچكترين بعد مقطع ستون) الف 
  يلگردهاي طوليهشت برابر آوچكترين قطر م) ب 
  بيست وچهار برابر قطر تنگها) پ 
ها در  هاي ستون بايد با همين فاصله در ارتفاع تير ادامه يابند و فاصله تنگ تنگ

 سانتيمتر محدود 30ساير نواحي ستون حداآثر به دو برابر مقادير فوق و حداآثر 
  .گردد  مي

   ـ جزييات در دالهاي تخت6 ـ 2پ ـ 
ـ آليه آرماتورهاي الزم براي انتقال لنگر خمشي از دال به ستونها  1 ـ 6 ـ 2پ ـ 

  .بايد در نوار ستوني دال متمرآز گردد 

3 ـ حداقل 2 ـ 6 ـ 2پ ـ 
2

 آرماتور الزم براي انتقال لنگر خمشي از دال به ستونها 

2و حداقل 
1

 آل آرماتور الزم در نوار ستوني دال بايد در عرضي از دال برابر 
  . برابر ضخامت دال در هر سمت ستون متمرآز گردد 1/5اضافه عرض ستون ب



4 ـ حداقل 3 ـ 6 ـ 2پ ـ 
1

 آرماتور منفي تكيه گاهها در نوار ستوني بايد در 
  .سرتاسر اين نوار ادامه داده شود 

3 ـ حداقل4 ـ 6 ـ 2پ ـ 
1

آرماتور منفي تكيه گاهها در نوار ستوني بايد بعنوان 
  .ين نوار ستوني بكار برده شود آرماتور مثبت در سرتاسر ا

 ـ حداقل يك دوم آل از آرماتورهاي مثبت وسط دهانه آليه نوارها 5 ـ 6 ـ 2پ ـ 
  .بايد تا روي تكيه گاهها ادامه داده شده و بطور آامل مهار گردد 

  )3(پيوست شماره 
دودآشها و ساير , برجها , زمان تناوب اصلي نوسان پاندولهاي وارونه 

  هاي مشابهساختمان
 ـ زمان تناوب اصلي نوسان جرم متمرآز واقع در انتهاي طره الغر 1 ـ 3پ ـ 

بدست ) 1 ـ 3پ ـ ( از رابطه ) نظر شود  در صورتيكه از جرم طره صرف( 
  :آيد  مي

  
 ـ زمان تناوب اصلي نوسان جرم متمرآز در انتهاي طره الغر با 2 ـ 3 -پ 

-2پ ـ ( از رابطه )  طره صرفنظر نشود در صورتيكه از جرم( مقطع يكنواخت 
  :آيد  بدست مي) 3

  
  



p = وزن جرم متمرآز  
q =وزن واحد طول طره  
l = طول طره  
g = شتاب ثقل  
E = مدول ارتجاعي  
I = ممان اينرسي مقطع  

 ـ زمان تناوب اصلي نوسان منشور آه جرم و مقطع آن در ارتفاع 3 ـ 3پ ـ 
  :آيد  بدست مي) 3 ـ 3پ ـ ( يكنواخت باشد از رابطه 

  
  :آه در آن 

l = طول منشور  
q = وزن واحد طول منشور  
I = ممان اينرسي مقطع  

E = مدول ارتجاعي  
g = شتاب ثقل  

) 4 ـ 3پ ـ (  ـ زمان تناوب اصلي نوسان مخروط ناقص از رابطه 4 ـ 3 -پ 
  :آيد  بدست مي



  
  هاي متمرآز در طول طره  ـ زمان تناوب اصلي نوسان جرم5 ـ 3پ ـ 
  : درجه در ميدان ثقلي دوران آرده باشد 90با فرض اينكه سازه به اندازه ) الف 
هاي مختلف باشد و تغيير   مقادير تغيير مكان ناشي از جرمXn ....X2 , X1اگر 

 3پ ـ ( زمان تناوب اصلي نوسان از رابطه , شكلها در حد ارتجاعي باقي بمانند 
  :آيد  بدست مي) 5ـ 

  



توان زمان تناوب اصلي نوسان را به  در صورتيكه دقت زياد الزم نباشد مي) ب 
  :ترتيب زير بدست آورد 

با قرار دادن سازه تحت اثر نيروي افقي واحد در تراز آخرين جرم اگر 
Xn ....X2 , X1هاي مختلف تحت اثر اين نيرو باشد   مقادير تغيير مكان جرم.  

  :آيد  بدست مي) 6 ـ 3پ ـ ( نوسان از رابطه زمان تناوب اصلي 

  
   ـ زمان تناوب اصلي نوسان دودآشهاي فوالدي6 ـ 3پ ـ 
  هاي فوالدي با مقطع يكنواخت دودآش) الف 

  :آيد  بدست مي) 7 ـ 3پ ـ ( ها از رابطه  زمان تناوب اصلي نوسان اين دودآش



  
  :آه در آن 

D =تحت اثر بار جانبي ) به متر (  دودآشتغيير مكان جانبي انتهاي فوقاني
  مساوي با وزن آل دودآش

g =شتاب ثقل زمين به متر بر مجذور ثانيه  



  



  



  



  



  



  



  



  
  
  
  

 
  
  



  
1-liquefaction 
2-Centre of mass  
3-Centra of rigidity  
4-Ductility  
5-Equivalent static analysis method  
6- dynamic analysis method (With the use of modal analysis 

and design response spectrum ) -  Pseudo  
7 – Dynamic analysis method ( With the use of accelerograms )  
  .شود  ارتباط زمين با ساختمان قطع مي,  تراز پايه ترازي است آه در آن تراز -8
9- working stress design  

10- Ultimate strength design  
11 - limit state design  
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