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با همکاری  
گروه مهندسی سبزسازه

برگزار می کند

متفاوت ترین رسانه مهندسی عمران



ورکشاپ آموزشی رایگان

ساخت انواع ترکیبات بار طراحی ساختمان

اصالً ترکیب بار چیست ؟

؟. . .چگونه این ترکیبات بار را بسازیم 

؟. . .اصوالً چرا باید بارها را با هم ترکیب کنیم 

؟. . . اساساً بارها چه نیازی به ضرائب دارند 

!ت؟دلیل تعدد ترکیبات بار چیس

!؟. . . نقش آئین نامه ها در ساخت ترکیبات بار دقیقاً چیست 

مهندس اتیال امینی: مدرس 
نگروه آموزشی سیویلر
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سهشامل،کلیبصورتساختمانبرواردبارهای؛دانیممیهمهکههمانطور
:استزیرگروه

؛سازیکف؛(سازهاسکلت)ساختماندائمیاجزایوزن)مردهبار
(...وثابتتاسیساتوتجهیزاتوزن؛خارجیوداخلیدیوارهای

ازاستفادهوبرداریبهرههنگامدرکهغیردائمیبارهای)زندهبار
درکهاشیائیواشخاصوزنمانندبه.میگرددواردسازهبرساختمان

(آینددرمیحرکتبهساختمانداخل

بارهای ناشی از طبیعت

بارهای ثقلی

زلزلهبار 

بادبار 

برفبار 

بار ناشی از 
فشار خاک

ناشی از تجمعبار 
آب باران

ناشی از بار 
تغییرات دما

ار  ناشی از فشبار 
آبهای زیرزمینی

بارهایی که در شرایطی خاص به  
میشوندساختمان وارد 

۱

2

3

1. (Dead Load) 2. (Live Load) 3. (Environmental Load)
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یمرابار؛استمشخصناشودمیواردآنبرساختمانعمرطولدرکهباریشدتکهآنجائیازبنابراین
وبوداهدنخومعلومیقینوقطعطوربهاتفاقیکمیتمقدار.گرفتنظردراتفاقیکمیتیکعنوانبهتوان
محدودهدراتفاقیکمیتمقدارکهایناحتمال؛نمودمشخصتوانمیاحتماالتوآمارعلمکمکبهفقط

!؟استچقدر؛بگیردقرارخاصی

معموالَ.باشندمیثابتسازهعمرطولدرتاثیرمحلومقدارلحاظازکههستندبارهایی؛مردهبارهای
باقبولیقابلدقتباتوانمیمعموالًرامردهبارهایلذا.استسازهخودوزن؛مردهبارهایاعظمقسمت

.نمودمحاسبهمعماریجزئیاتهمچنینوسازهاجزایابعادبهتوجه

متغیرسازهعمرطولدرتواندمیآنهااثرمحلومقدارهباشندمیسازهایوظیفهبارهای؛زندهبارهای
حتیواستنامشخص؛معینلحظهیکدرزندهبارهایتوزیعنحوهومقدارکهبدانیداستالزم.باشد

.باشدنمیمعلومخوبیدقتباساختمانعمرطولدرنیزآنهاحداکثرشدت

طبیعیعواملازناشیبارهایتوزیعنحوهومقدارمورددرنیززیادیهایقطعیتعدم؛زندهبارهایهمانند
.داردوجود

بارهااینمتوسطمقدار؛معتبرمراجعوهانامهآئینتوسطبارهابرایشدهتعیینمقادیر
.باشندمیحداکثرمقادیربهنزدیکترونیستند
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:متداولومتعارفهایساختمانبرواردبارهاینواعا

(...ودیوارها،کفهابارمثل)ساختماندررفتهبکاراجزایبامطابقباری:مردهبار

ساختمانکاربریبراساس،ششممبحثدرشدهتعیینمقادیربامطابقباری:زندهبار

ساختمانملیمقرراتششممبحثدرشدهتوصیهمقداربامطابقایزندهبار:بامزندهبار

،مانساختملیمقرراتششممبحثدرشدهتعیینضوابطومحاسباتبامطابقباری:برفبار
ساختمانموقعیتوشرایطبراساس

تائیدموردآبمهندسیوهیدرولوژیکیمطالعاتومنطقهدرموجودآماربامطابقباری:بارانبار
کشورهواشناسیسازماننظیرقانونیصالحیتدارایمراکزوذیصالحمراجع

هایسازهمانندبهیخبهحساساجزایطراحیبرایبرفوبارانزدگییخازناشیبار:یخبار
...وپله؛نرده؛هاکابل؛هالوله؛مشبک

درجمندرضوابطاساسبر؛آنهااجزایکلیهوهاسازهوساختمانهابرباداثرازناشیبار:بادبار
ساختمانملیمقرراتششممبحث
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تمطالعاومحلنزدیکیدرسیلخساراتتاریخچه؛منطقهدرموجودآماربامطابقباری:سیلبار
مانسازنظیرقانونیصالحیتدارایمراکزوذیصالحمراجعتائیدمورد؛آبمهندسیوهیدرولوژیکی

کشورهواشناسی
سازهربواردزیرزمینیآبهاییاخاکجانبیفشارهایازناشیبار:آبیاخاکفشارجانبیبار
صالحذیافرادتوسطگرفتهصورتژئوتکنیکمطالعاتاساسبر؛زمینسطحزیرایسازهاجزایوها
ساختمانملیمقرراتششممبحثدرشدهتوصیهحداقلمقادیربامعادلباریاینصورتغیردرو

یرتغیاثراتازناشیبارهایی:(هاپایهنشستودماتغییرات)خودکرنشیبارهای
ایسازهاجزایکلیهرویبر؛ساختمانهایپیوهاپایهتغییرمکانیاومحیطدمای

همچنینوآنکاربریوساختماننوعبهبسته؛شدهاشارهبارهایازیکهر
یول.باشندنداشتهحضورساختمانیدراستممکن؛سازهشرایطوموقعیت

بارهایانواعازیکیوزندهومردهبارهایمشترکحضور؛استبدیهیآنچه
.بودخواهدهاساختمانتمامیدر؛بادیازلزلهجانبی

توجه
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ارمفهوم ترکیب ب
؟

مقصود از طراحی  
ساختمان

هاخرابیبرابردرساختمانایمنی

آنازبرداریبهرههنگامدرساختمانپذیریخدمت

:یعنیساختمانیکپذیریخدمت
مجازمقادیرازهاتغییرشکلتجاوزعدم

ساختماندرلرزشحداقل
(بتنیساختمانهایدر)مجازمقادیرازترکعرضازدیادعدم

:یعنیساختمانیکایمنی
احتمالکهبارهاییتماممقابلدرسازهمقاومتکفایت

رودمیسازهبرآنهاوقوع

بهتنهامیتوان؛گرددشاملراپذیریخدمتهموایمنیهمکه؛اصولیطراحییکبرایآیا

کرد؟اکتفا،ساختمانبرتکبهتکبصورت،بارهاجداگانهاعمال
2. (Serviceability)1. (Safety)

۱
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:د دقت داشته باشی

نمود؟واردساختمانبهچگونهبایدراموجودبارهای

واسترتبحرانی(تکبهتک)جداگانهبصورتساختمانرویبربارهااثرشمانظربهآیا
!؟بارچندینهمزماناثریا

داشت؟نظردرساختماندربایدرابارهاییچههمزماناثر

برای دیدن اثر همزمان بارها بر روی ساختمان ؛ 
.  کنیممی ترکیب را با همبارها 

رقراریب...وبارهاتوزیع؛سازهرفتاردربسیارهایقطعیتعدموبارهابودناتفاقیماهیتدلیلبه
بمناس(اطمینانضریب)اطمینانحاشیهیکانتخاب.استطراحیضروریاتازاطمینانحاشیهیک

.آیدوجودبهسازهایمنیواقتصادبینتوازنیکهگیردصورتنحویبهباید؛
رایناناطمضریبتوانمی؛هاسازهرفتارومصالحبهترشناختواجراوضعیتبهبودباخوشبختانه

.برداشتقدمطرحاقتصادجهتدرودادهکاهش

حاشیه اطمینان در طراحی ؛ در ترکیبات بار نیز لحاظ میشود
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رازلزلهوزنده؛مردهبارهایمعموال
اثرکهچرا.میگیریمنظردرهمبا

بدیهیکامالَبارهااینهمزمان
است

Dead Load + Live Load + 
Earthquake Load

بیترکیب بار ثقلی و جان

بردیک نمونه ترکیب بار پرکار
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چگونه بایستی بارها را با هم ترکیب کنیم؟

؟به عبارتی اثر همزمان چه بارهایی را باید در طراحی ساختمان در نظر داشته باشیم

؟آیا تنها یک ترکیب بار کافیست ؟ یا که نیاز به چندین نوع ترکیب بار داریم

نقش آئین نامه ها در نحوه ترکیب کردن بارهای مختلف ساختمان چیست؟  

آیا برای ترکیب کردن بارها ؛ نیاز به الگوی خاصی داریم؟

اگر چندین ترکیب بار داشته باشیم ؛ ساختمان برای کدامیک طرح میشود؟

چه نیازی به ساخت و اعمال تعداد زیادی از ترکیبات بار است؟

؟. . . !و 

سواالت متداول
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؛ساختمانطراحیبارترکیباتکلیهساختآموزشوهاپرسشتمامیبهپاسخبرای

اربترکیباتساختگامبهگامروشاز؛کشوردرموجودهاینامهآئینآخرینبامطابق

.گرددمیاستفاده؛بودشدهآوردهمدرسبتنیجزواتدرهماینازپیشکهطراحی

روش گام به گام ساخت ترکیبات بار طراحی ساختمان

مهآربتنهایساختمانطراحیبارترکیباتساخت بخش اول

هایساختمانطراحیمنظوربهالزمبارهایترکیبکلیهساختبخشایندر
آمریکابتننامهآئین؛کشوردرمتداولنامهآئیندواساسبرآرمهبتن

(ACI-318-08)کانادابتننامهآئینو(CSA –A23.3-04)خواهددادهآموزش
.شد
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گام اول
آشنایی با دستورالعمل های ساخت ترکیبات بار طراحی ساختمان

ثمبح؛فوالدیوآرمهبتنهایساختمانبرایطراحیبارترکیباتانواعساختمعتبرمرجعتنها

.است(92سالویرایش)ساختمانملیمقرراتششم

توجه

مرجع اصلی مبحث ششم

آمریکاآیین نامه بارگذاری 
ASCE 7-10
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.به ترکیبات بار طراحی اختصاص داردمبحث ششم مقررات ملی ساختمان ؛ از فصل دوم 

توجه

هایساختمانبرایطراحیمختلفروشهایاساسبربارترکیباتکلیه؛ششممبحثازفصلایندر
.استشدهآوردهفوالدیوآرمهبتن

هجنب؛استشدهآوردههاسازهطراحیمختلفهایروشبامتناسبششممبحثدرکهباریترکیبات
ازبرخیباید،متداولومتعارفهایساختمانطراحیبرایآنهاازاستفادهبرایلذا.داردعمومی

.کردحذف؛شدخواهدگفتهآتیبخشهایدرکهمواردیبهتوجهبارابارترکیبات

هنکت

بردواربارهایاختصاراتباابتدااستالزم؛فصلایندرموجودبارترکیباتمطالعهازپیش
.شویدآشنا؛استشدهاستفادهآنهاازفصلایندرکهساختمان



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

معرفی اختصارات استفاده شده در مبحث ششم ؛ برای هریک از بارهای وارد بر ساختمان

شرحاختصار

Dبار مرده

Diیخ وزن

Eبار زلزله طرح

Fبار ناشی از سیال

Faبار سیل

Hانباشته شدهبار ناشی از فشار خاک ؛ فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد

Lبار زنده طبقات ساختمان به جز بار زنده بام
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شرحاختصار

Lrبار زنده بام

L0حداقل بار زنده گسترده یکنواخت بر اساس نوع کاربری ساختمان

Sبار برف

Tبار خود کرنشی از قبیل اثر تغییرات دما و یا نشست پایه ها

Wبار باد

Wiبار باد وارد بر یخ

Rبار باران

ادامه معرفی اختصارات استفاده شده در مبحث ششم
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گام دوم

شمآشنایی با ترکیب بارهای پایه ای و عمومی ؛ تعیین شده در مبحث ش

روشهایازیکهربرای؛ملیمقرراتششممبحثدومفصلدر؛شدگفتههمقبالًکههمانطور
.استشدهارائهعمومیوایپایهبارترکیبات؛فوالدیوآرمهبتنیهایسازهطراحی

طراحیطوریسازهکهصورتبدین.استحدیحاالتدرطراحی؛هانامهآئینطراحیروش
حدیهایحالتازیکهیچبه؛بارگذاریشرایطازیکهیچتحت؛مشخصیایمنیباکهمیگردد
.نرسد

دهدمیانجامکاملطوربهراخودوظایفآنهابهرسیدنتاعضوکههستندحاالتی؛حدیحالتهای
.بودنخواهدحالتآندرخودوظایفانجامبهقادر؛آنهاازیکهربهرسیدنازپسلیکن؛

:طراحیدرمهمحدیحالتدو

نهاییحدیحاالت

برداریبهرهحدیحاالت
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؛کشوردرمسلحبتنهایساختمانطراحیروش؛ساختمانملیمقرراتنهممبحثاساسبر
همچنینواروپاییکشورهایطراحیمبنایکهبدانیداستالزم.استنهاییحدیحالت

.باشدمیروشهمین؛نیزکاناداکشور

نهاییحدیحاالت:

رسیدهفراعضوباربریظرفیتحداکثرکهشودمیاطالقحاالتیبه
.است

عمده ترین و محتمل ترین  
حاالت حدی نهایی 

نیزمایجاد گسیختگی و یا تبدیل تمام یا بخشی از ساختمان به مکا•

از بین رفتن تعادل استاتیکی تمام یا بخشی از ساختمان•

کمانش یا از دست رفتن پایداری تمام یا بخشی از ساختمان•

برداریبهرهحدیحاالت:

رزشل؛تغییرشکلمثلبرداریبهرهمعیارهایکهاستوضعیتی
.باشدرسیدهقبولقابلمقدارحداکثربهپایاییو؛ترک؛
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 نهایی طراحی در حالت حدی:

ایندرکهصورتبدین.استاحتماالتبرمبتنیروشیکنهاییحدیحالتدرطراحی
با؛(S)آنبرواردباراثراتافزایشهمچنینو(R)سازهمقاومتکاهشبامیتوانروش

Rاینکهازاطمینان ≥ Sدقتزیررابطهبه.دادکاهشراسازهیکشکستاحتمال،است
!کنید

∅ 𝑹 ≥ 𝜶 𝑺

∶ .(ودبه نام ضریب کاهش ظرفیت یا ضریب عملکرد نیز خوانده میش) ضریب مقاومت ∅

∶ 𝜶 (به نام ضریب اضافه بار یا تشدید بار هم معروف است ) ضریب بار

حداکثریانهاییمقاومتکهگیردمیصورتچنانعضوطراحی؛نهاییحدیحالتروشدر
ردموجود(تالشهای)داخلینیروهایمساوییابزرگتر؛دلخواهمقطعدرعضوباربریظرفیت

.باشدعضوبرواردنهاییبارهایاثرتحتمقطعآن
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 بهره برداری در حالت حدی کنترل:

ایندر.استخوردگیترکوتغییرشکلحدیحالتدوشاملبرداریبهرهحدیحالت
اثرتحتعضوهردرشدهایجادترکعرضوتغییرشکلکهشودمیکنترل،حدیحالت

.باشدمجازمقادیرازکوچکتر؛برداریبهرهبارهای

 مقادیر ضرایب کاهش مقاومت

∅𝒄 = 𝟎. درجابتنبرای𝟔𝟓

∅𝒔 = 𝟎. دهکننمسلحفوالدبرای𝟖𝟓

∅𝒄 = 𝟎. تهساخپیشبتنبرای𝟕

∅𝒄 = 𝟎. ساختمانیفوالدبرای𝟗

∅𝒄 = 𝟎. یتنیدگپیشهایتندانبرای𝟗
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مقادیر ضرایب تشدید بار

؛تاساندازهچهباربرآورددرقطعیتعدممیزانآنکهبهبسته؛بارتشدیدضرائبمقادیر
شدهعنوانبارترکیباتدرمختلفبارهایتشدیدضرائب.اندمتفاوتمختلفبارهایبرای

زیربارترکیبات.استشدهآوردهنهاییحدیحالتروشبهطراحیبرایششممیحثدر
!کنیدمالحظهرا

در بار عمومی ترکیبات 
طراحی به روش حالت 

حدی نهایی
ارائه شده در مبحث ششم
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اساسرببایستی؛استشدهارائهعمومیبصورتششممبحثدربارترکیباتکلیهآنجائیکهاز
وجودبارهاییچهاعمالاحتمال؛طراحیموردساختماندراینکهوساختمانکاربریوسازهنوع
اربترکیباتتکتکبررسیبهادامهدرپس.کنیمانتخابرانیازمانموردبارهایترکیب؛دارد

.پرداختخواهیم

گام سوم

عمومیرباترکیباتمیانازنیازموردبارترکیباتانتخاب

ل در ساختمان های متعارف و متداول شهری ؛ معموالَ احتما:  اولین پرسشی که باید از خود بکنیم 
!وارد شدن چه بارهایی بر سازه می رود؟

تمامیدربارهااین.استزندهومردهبارهای؛سازههردربارهاتریناصلیومهمترین
دموجوزندهبارهایدیگراز؛بامزندهبار؛عمومیبارترکیباتدر.دارندوجودهاساختمان

.استشدهمتمایزسازهدر

بارانوبرفبار؛استبسیارمتعارفهایساختمانبامدرآنهاوجوداحتمالکهبارهاییدیگراز
یعبارتبه.اندشدهآوردهبارترکیبازترمیکدرهرسهبرفباروبارانبار؛بامزندهبار.است

.گیردمینظردررابارترینبحرانی؛بارسهاینبینازششممبحث
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!اولین ترکیب بار را مالحظه کنید 

1)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R)

ثقلیاربترکیببه؛گیردمیدرنظرراساختماندرموجودثقلیبارهایکلیه؛بارترکیباینآنجائیکهاز
.استمعروف

واژهدادنقراربانامهآئین.داردوجودبارانوبرف؛بامزندهبارحالتسه؛بارترکیباینسومترمدر
ظرندرسومترمدررابارحالتترینبحرانیکندمیاعالممحاسببه؛بارحالتسهاینمابیندر(یا)

!بگیرد
انتخاب می شود( اول)ترکیب بار فوق 

!دومین ترکیب بار را مالحظه کنید 

2)   D + 1.2L + 1.2 (Lr یا S یا R) + 1.2 (W یا 0.7E)
رمتدر.استشدهاضافهبارترکیببهچهارمیترمهمچنینوکردهتغییرضرائببارترکیبایندر

رد؛بادوزلزلهباردوازیکیبایستی؛(یا)واژهآمدنبا.استشدهآوردهزلزلهوبادجانبیباردوچهارم
زلزلهبارهمواره؛سازهزیادوزندلیلبهمتعارفهایساختماندرآنجائیکهاز.گیردقراربارترکیب

.گرفتنخواهیمنظردررابادبارحالتلذا؛استتربحرانی

ترکیب بار دوم نیز انتخاب می شود
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!ومین ترکیب بار را مالحظه کنید س

3)   0.85D + 1.2 (W یا 0.7E)

التححذفبارترکیبایندرتوجهقابلنکته.استکردهتغییرضرائبمجدداَنیزبارترکیبایندر
الیداسدرکهدلیلیبهبنا.داردتعلقجانبیبارهایبه؛بارترکیبایندومترم.باشدمیزندهبارهای

.شدخواهدگرفتهنظردرزلزلهبارحالتتنها؛دومترمدرنیزاینجادر؛شدگفتهقبل

ترکیب بار سوم نیز انتخاب می شود

!چهارمین ترکیب بار را مالحظه کنید 

4)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R) + 1.5 (H یا 0.84F)

فرقبا.استاولبارترکیبهمانبارترکیباینکهدیدخواهیدکنیددقتکمیبارترکیبایندراگر
؛مششمبحثطرفازشدهمعرفیاختصاراتبهتوجهبا.استشدهاضافهبداننیزچهارمیترماینکه

اغلبدرآنجائیکهازلذا.دارداشاره(F)سیالو(H)خاکفشاربارهایبه؛بارترکیباینچهارمترم
یبترکمیتوانهاپروژهازبسیاریدر،استکمبارهاقبیلاینشدنوارداحتمالمتعارفهایساختمان

.نگرفتنظردربودنتکراریدلیلبهرافوقبار

ترکیب بار چهارم انتخاب نمی شود
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!پنجمین ترکیب بار را مالحظه کنید 

5)   0.85D + 1.5 (H یا 0.84F)

دررابارهااینچنانچه.استشدهآوردهنیزپنجمبارترکیبدرسیالوخاکفشاربارهایحالت
.ریمنگینظردر؛سازهطراحیدررابارترکیباینتوانیممیکلیبطور؛باشیمنداشتهساختمانی

ترکیب بار پنجم نیز انتخاب نمی شود

!ششمین ترکیب بار را مالحظه کنید 
6)   D + 1.2L + 1.2 (Lr یا S) + T

کثرادراینکهبهتوجهبا.کندمیاشاره(حرارتیبار)خودکرنشیباربهآخرترم؛ششمبارترکیبدر
یبترکبابارترکیباینبودنیکساندلیلبهلذا؛نداردوجودبارایناعمالاحتمالمتعارفهایپروژه

!دباشموجودحرارتیباراینکهمگر.داشتنخواهدکاربردیسازهطراحیدرنیزبارترکیباین؛دومبار

ترکیب بار ششم نیز انتخاب نمی گردد
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!هفتمین ترکیب بار را مالحظه کنید 

7)   1.25D + 1.5T

.داشتنخواهدجاییطراحیدرنیزبارترکیباینکهاستبدیهی؛حرارتیبارنگرفتننظردربا

ترکیب بار هفتم نیز انتخاب نمی شود

:جمع بندی 
ومتعارفهایساختماناکثربهحرارتیوسیال؛خاکفشاربارهایاینکهبهتوجهبا

ردکاربهاسازهاینطراحیدرکهبارهاییترکیببنابراین؛گرددنمیواردبتنیمتداول
.بودخواهدذیلشرحبهدارد

1)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R)

2)   D + 1.2L + 1.2 (Lr یا S یا R) + 1.2 (W یا 0.7E)

3)   0.85D + 1.2 (W یا 0.7E)

ترکیب بار ثقلی

ایترکیب بار سنگین لرزه

ترکیب بار سبک لرزه ای
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لحائدیوارهایوجوددلیلبه؛باشیمداشتهرازیرزمیندارایساختمانطراحیقصدچنانچه
دربایدکهاستبارهاییحالتازیکینیزخاکفشاربار؛ساختمانزیرزمینپیراموندر

شمشمبحثازانتخابیبارترکیباتحالتایندر.شودگرفتهنظردرطراحیبارترکیبات
.بودخواهدذیلشرحبه

1)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R)

2)   D + 1.2L + 1.2 (Lr یا S یا R) + 1.2 (W یا 0.7E)

3)   0.85D + 1.2 (W یا 0.7E)

4)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R) + 1.5 (H یا 0.84F)

5)   0.85D + 1.5 (H یا 0.84F)

:ترکیبات بار ؛ در ساختمان های بتنی دارای زیرزمین
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باشدموجودحرارتیوخاکفشاربارهایحالتبتنیساختمانیکطراحیدرچنانچه
حثمبدرشدهارائهبارترکیبهفتهربایستی؛طراحیبارترکیباتساختبرای؛

.نمودانتخابراششم

توجه

گام چهارم
ششممبحثضوابطاساسبر؛افزارنرمبهنیازموردبارحاالتمعرفی

.شوندمعرفیافزارنرمبهباید؛رودمیسازهبرآنهاشدناعمالاحتمالکهباریحاالت
هاساختمانبرخیدروزلزله؛زنده؛مردهبارهایشاملبارحاالتایندانیممیکههمانطور

.باشدمینیزحرارتیباروخاکفشاربارحاالتشامل

وششممبحثدرموجودضوابطازبرخیرعایتبرای!نیستبارحاالتتماماینولی
باید؛استششممبحثنظرمدکهآنطور؛صحیحبارترکیباتساختجهتبههمچنین

.نمائیممعرفیبرنامهبهنیزدیگریبارحاالت

.یمکنمیمعرفیایتبسافزارنرمبهوکردهتعیینرانیازموردبارحاالتتمامی؛چهارمگامدر
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زندهبارحاالتانواع

کاهشغیرقابلزندهبار

بامزندهبار

پذیرکاهشزندهبار

(هاپارتیشن)داخلیدیوارهایبهمربوطزندهبار

زندهبارهایحداقلمقدارکاهشباکههاستنامهآئینضوابطازیکی:زندهسربارکاهش
طرحشدنتراقتصادیباعث؛خاصضوابطوشرایطیکسریتحت؛ساختماندرگسترده

.شودمیهاسازه

.استپرداختهزندهبارهایکاهشبه؛92سالویرایشششممبحث7-5-6بخش

وطبقاتازبرخیدرومواردبرخیدر؛طبقاتزندهبارکاهشپیشنهادبرعالوهششممبحث
درزندهسربارکاهشمالحظاتازآگاهیبرای.داندنمیمجازرازندهبارکاهش؛زندهبارهای

.نمائیدمطالعهرا6-7-5-6الی2-7-5-6بندهای؛ساختمان
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:استممنوعآنهاکاهش؛ششممبحثاساسبرکهاییزندهبارهای

(مترمربعبرکیلوگرم500ازبیشترزندهبارهای)سنگینزندهبارهای

سواریخودروهایپارکیامروروعبورهایمحلزندهبار

اجتماعوازدحامهایمحلزندهبار

.یابندکاهشمیتوانند8-5-6بندبامطابقبامزندهبارهای

توجه
آمریکابارگذارینامهآئینازبرگرفتهششممبحثجدیدویرایشآنجائیکهاز

ASCE7-10برنامهتوسطخودکاربصورتزندهبارهایکاهشاعماللذا؛است
نامهآیینوجودعدم؛باقیستمیانایندرکهمشکلیتنها.استامکانپذیرایتبس

ASCE7چنانچهاستبدیهی.استایتبسبرنامه9.7.4نسخهدر2010سالویرایش
هایهنسخازبایستیباشیمداشتهراخودکاربصورتزندهسربارکاهشاعمالقصد

Etabs2015مانندبه.کنیماستفادهایتبسجدید & 2013
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مطابق مبحث ششم ؛ برخی از بارهای زنده می توانند 

!  کاهش یابند و برخی دیگر خیر

.دتعریف نمودو الگوی بار لذا بایستی برای هر دو حالت ؛ 

!؟رددگمتمایزطبقاتدیگرزندهبارازبامزندهباربایدچرا:بامزندهبار

:در مبحث ششم آورده شده است 

ه را بنابراین چنانچه بارزنده بام از دیگر بارها جدا باشد ؛ میتوان ضریب مابقی بارهای زند

طبق توصیه فوق به نصف تقلیل داد
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( :     پارتیشن ها)بار زنده دیوارهای داخلی 

ود؟ اوالً چرا باید بار دیوارهای داخلی طبقات ؛ به عنوان بار زنده تعریف ش

دوماً چرا بایستی بار آنها را از دیگر بارهای زنده متمایز نمود ؟

ولی با  . مبحث ششم ؛ جزء بارهای مرده محسوب می شد92بار دیوارهای داخلی تا قبل از ویرایش سال 

های  تحقیقاتی که در سالهای گذشته صورت گرفت ؛ به دلیل جابجایی دیوارهای جداکننده داخلی در سال

.بار آنها را در دسته بارهای زنده قرار دادند: پس از بهره برداری ساختمان 

این در حالی است که . درصد از بارهای زنده مشارکت دارند20همه میدانیم در محاسبه بار زلزله تنها 

دیوارهای داخلی موجود در ساختمان بخشی از وزن سازه را تشکیل می دهند و در حقیقت ماهیت آنها بار  

. باستی تمامی بار دیوارها در محاسبات منظور شود( W)لذا در محاسبه وزن موثر لرزه ای . مرده است

مود تا بتوان  بنابراین بایستی برای بار زنده دیوارهای پارتیشن ؛ یک الگوی بار جداگانه تعریف ن
هستند ؛  0/2ضریب در بخش محاسبات وزن موثر لرزه ای ؛ برخالف دیگر بارهای زنده که دارای 

.را در نظر گرفتضریب یک برای آنها 
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:ازدعبارتنشوندمعرفیبرنامهبهبایدکهایزندهبارهایانواع :جمع بندی 

بار زنده کاهش پذیر

بار زنده غیرقابل کاهش پذیر

بار زنده بام

بار زنده پارتیشن ها

Reducibile Live Load                     RLL

Live Load                                          LL

Roof Load                                         RL

Partition Load                                 PL

توجه
تساخهنگامدرباشیدداشتهدقت.داریمزندهبارنوعچهار؛بینیدمیباالدرکههمانطور
رضفبه.کنیدجایگزینرافوقبارحالتچهاراین.داشتیدزندهبارکههرجا؛بارترکیبات

:داشتخواهیممثال

1.25DL + 1.5LL 1.25DL + 1.5(RLL , LL , RL , PL)
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.تاساصالح جرم سازه یکی دیگر از بارهایی که باید به برنامه معرفی شود بار 

می گذارندQWALLیا WALLیا MASSمعموالً نام این بار را 

!چیست ؟QWALLیا WALLیا MASSاما این بار  

باردرمحاسباتمیدانیمهمهکههمانطور
بارمردهشامل(W)ایلرزهموثروزن؛زلزله

محاسبهدر.باشدمیزندهبارازدرصدیو
تعیینبرای؛(طبقاتوزنمجموع)مردهبار

وزن،کفوزنبرعالوه،طبقههروزن
نیزطبقههایستونودیوارهانصف

شوندمیمحاسبه



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

رویبرآنهابار؛آنهاجایبهوشوندنمیترسیمایرایانهمدلدرپیرامونیدیوارهایآنجائیکهاز
وانعنتحتنیزساختمانآخرطبقهدیوارهایباالیینصفهبار؛شودمیاعمالپیرامونیتیرهای

.گرددمیاعمالبامترازدرموجودپیرامونیتیرهایرویبرMassبار
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بکارساختمانایلرزه(وزن)جرماصالحجهتبهباراین؛استمشخصMassبارنامازکههمانطور
رنامهبتوسطدرستیبهبامطبقهوزن:بامترازپیرامونیتیرهایبهباراینااعمالباحقیقتدر.میرود

.شودمیمحاسبه

جهتبهتنهاMassباراینکهدلیلبهتوجه
میگردداعمالساختمانایلرزهوزناصالح

اربترکیباتدررابارحالتایننباید؛
ایتبسبرنامهدرکهجاییتنها.داددخالت

بخش:شودمیاستفادهMassباراز
Mass Suorce(جرممنشاء)۱.بودخواهد

.برای اطالعات بیشتر به ایبوک طراحی ساختمانهای بتن آرمه از همین نگارنده مراجعه شود( 1

Massبخشدربایدکهبارهایی
Suorceامهبرنتاشوندواردایتبس

مششمبحثبامطابقودرستیبه
.نمایدمحاسبهراایلرزهموثروزن

نام الگو بار ضریب اثر در وزن لرزه ای

DL                                 1

LL                                0.2

RL                               0.2

PL                                 1

Mass                            1

RLL                              0.2

یکضریببابایدهاپارتیشنبار
تمامیبارکهچرا.شودوارد

دیگربرخالفداخلیدیوارهای
زلزلههنگامدر؛زندهبارهای
دارندحضور
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در صورت وجود دیوارهای حائل به برنامهبار فشار خاک معرفی 

به برنامه معرفی می کنندSOILمعموالً این الگوی بار را با نام 

توجه
خاکازناشیفشاربارمعرفیبرعالوهساختماندرحائلدیوارهایوجودصورتدر

دمتعامجهتدودر؛حائلدیوارهایبرموثرزلزلهبارحالتدوبایستی؛دیوارهاپشت
.شدخواهدصحبتآتیهایبخشدرخصوصایندر.شوندمعرفیبرنامهبهنیز

گام پنجم
دهشمعرفیبارهایحالتاساسبرشدهانتخاببارترکیباتبازنویسی

هارائششممبحثدرکهعمومیبارهایترکیبمیانازنیازموردبارترکیباتقبلهایگامدر
نیازموردبارهایمختلفهایحالتششممبحثاساسبرهمچنین.شدانتخاب،اندشده
مداریقصدگامایندرحال.گشتمعرفیایتبسبرنامهبهبتنیهایساختمانطراحیبرای

.کنیمبازنویسیمجدداًشدهتعریفبارهایحالتباراانتخابیبارترکیبات
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هایینحدیروشبامطابقبتنیهایساختمانطراحیبارترکیباتبازنویسی

1)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R)

2)   D + 1.2L + 1.2 (Lr یا S یا R) + 1.2 (W یا 0.7E)

3)   0.85D + 1.2 (W یا 0.7E)

ترکیبات بار انتخابی از 
مبحث ششم

1)    1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

حاالت بار معرفی شده به 
برنامه ایتبس DL , RLL , RL , PL , LL , E 

2)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 E

3)    0.85 DL + 0.84 E

توجه

داده0/6برابرزندهبارهایازحالتدوضریب؛دومبارترکیبدر
مبحثازانتخابیترکیباتدرکهاستحالیدراین.استشده

.استشدهداده1/2برابربامزندهباروزندهبارهایضریبششم
دردموجوبارترکیباتپائیندرکهاستایتوصیهکارایندلیل

.استآمدهششممبحث

1.2 × 0.7
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گام ششم
2800استانداردضوابطبامطابقزلزلهبارهایبرایبارترکیباتبسط

ارائهلیثقبارهایحالتانواعبرایتنها،کردیمبازنویسیوانتخابجابدینتاکهباریترکیبات
طضوابهمچنینوزلزلهبارخودماهیتدلیلبهفوقبارترکیباتدرموجودزلزلهبار.استشده
انواعقبلهایگامدرکههمانطور.شونددادهبسطبایستی(2800استاندارد)ایرانزلزلهنامهآئین

حالتهایبهرا(E)زلزلهبارداریمقصدنیزگامایندر؛نمودیممعرفیبرنامهبهرازندهبارحاالت
؛مانانتخابیبارترکیباتدرراآنها،موجودضوابطبراساسوکردهتقسیمموجودمختلف
.بیاوریم
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:هاساختمانبهزلزلهنیرویاعمالنحوه

ساختمانهای؛دستهدوبهراآنها؛ساختمانبهزلزلهنیرویاعمالبرایزلزلههاینامهآئین
.کنندمیبندیتقسیمنامنظمومنظم

ظرندربرهممتعامدافقیجهتدودرزلزلهنیرویکافیستتنها؛باشدمنظمساختماناگر
ترینبحرانیتعیینآنگاه؛باشدنامنظمسازهچنانچه.شوداعمالساختمانبهوشدهگرفته
بحرانیتعیینبرایراهکارهاییهانامهآئین.استضروریزلزلهنیرویبرایاعمالجهت
صحبتبعدیهایبخشدرکهاندکردهارائهساختمانبهزلزلهنیرویاعمالجهتترین

.شدخواهد
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:استکردهعنوانرابطهایندر2800استاندارد

وینیر؛منظمهایساختماندرکهگرفتخواهیمنتیجهفوقبنداساسبر
.بگیریمنظردربرهممتعامددوراستایدربایدرازلزله

دیگریوXجهتراستایدریکی؛بارحالتدو؛بایدزلزلهنیرویبرایایتبسبرنامهدرلذا
.نمائیمتعریف؛Yجهتراستایدر
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:استآمدهدیگریبنددرهمچنین

1)    1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex

6)    0.85 DL + 0.84 Ex

Ex)زلزلهنیرویحاالتازیکهرکهمیشودنتیجهنیزفوقبنداز , Ey)بصورتراستاهردرباید
ومثبتباریک؛بارترکیباتدربایستینیروهااینعبارتیبه.شودگرفتهنظردربرگشتورفت
.شودآوردهمنفیباریک

:داشتخواهیمادامهدرلذا

3)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex
4)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey

5)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey

7)    0.85 DL - 0.84 Ex

8)    0.85 DL + 0.84 Ey

9)    0.85 DL - 0.84 Ey
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باید:(EyوExیعنی)ساختمانمتعامدراستایدوهردرزلزلهنیرویگرفتننظردربرعالوه
.گرفتنظردر؛2800استانداردمطابق؛نیزدیگرزلزلهبارحالتچندین

:استآمدهبندایندر

.شویمرمتصوزلزلهباربراینیزدیگربارحالتچهاربایدفوقبنداساسبر

بارحالتچهار؛EyوExبارحالتدوبرعالوهبایدزلزلهنیرویبرایایتبسبرنامهدرلذا
.نمائیمتعریف؛YجهتراستایدردیگردوحالتوXجهتراستایدرحالتدو؛نیزدیگر

ابقمطبایستیکهاستاتفاقیمرکزیتازخروجدارایزلزلهنیرویمعرفزلزلهبارحالتچهاراین
طبقهآندرساختمانبُعددرصد5برابرحداقلومنفیومثبتبصورتوراستادوهردرفوقبندبا
.گرددمعرفیایتبسبرنامهبه؛زلزلهنیرویبرعمودامتداددر،
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:استزیربارحاالتشامل،بارحالتچهاراین

ExpجهتدرزلزلهنیرویX،راستایدرمثبتمرکزیتازخروجباY

ExnجهتدرزلزلهنیرویX،راستایدرمنفیمرکزیتازخروجباY

EypجهتدرزلزلهنیرویY،راستایدرمثبتمرکزیتازخروجباX

EynجهتدرزلزلهنیرویY،راستایدرمنفیمرکزیتازخروجباX

1

2

1. Positive     2. Negative 
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:داشتخواهیمرازیربارترکیبات؛فوقبارحالتچهاربهتوجهبا

1)      1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)
2)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex

14)    0.85 DL + 0.84 Ex

3)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex

8)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey

9)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey

15)    0.85 DL - 0.84 Ex

20)    0.85 DL + 0.84 Ey
21)    0.85 DL - 0.84 Ey

4)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp

5)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp

6)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn

7)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn

10)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp
11)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp
12)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyn

13)    DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyn

16)    0.85 DL + 0.84 Exp

17)    0.85 DL - 0.84 Exp

18)    0.85 DL + 0.84 Exn

19)    0.85 DL - 0.84 Exn

22)    0.85 DL + 0.84 Eyp
23)    0.85 DL - 0.84 Eyp
24)    0.85 DL + 0.84 Eyn
25)    0.85 DL - 0.84 Eyn

15)    0.85 DL - 0.84 Ex

طراحیجهتبهبارترکیبعدد25این
بدونکهمنظمبتنیهایساختمان
کاربرد؛هستندحائلدیواروزیرزمین

.دارد
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.استبیشتراولیهانتخابیبارترکیبات؛باشدحائلدیواروزیرزمیندارایساختمانچنانچهحال
بارترکیب2؛کردیدمالحظهقبلاسالیددرکهباریترکیبعدد25بهکافیستتنهاحالتایندر

ترکیب27مجموعدر؛حائل دیواردارایبتنیهایساختمانطراحیبراییعنی.نمائیداضافهدیگر
.داشتخواهیدبار

1)   1.25D + 1.5L + 1.5 (Lr یا S یا R) + 1.5 (H یا 0.84F)

2)   0.85D + 1.5 (H یا 0.84F)

1)   1.25D + 0.75 (RLL , PL) + 1.5 (RL , LL) + 1.5 Soil

2)   0.85D + 1.5 Soil

ترکیبات بار از مبحث ششم

ترکیببهبایدکهباریترکیبدو
شوداضافهقبلبارهای

حالتدارایکهدیگربارترکیب2؛باشدموجودساختماندرنیزحرارتیباراگر
دربارترکیباتاین.میگردداضافهفوقترکیباتبهنیزاستکرنشیخودبار

.استشدهآوردهقبلهایبخش

توجه
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بدینراساختمانبهزلزلهنیرویاعمالنحوه2800استاندارد؛هستندنامنظمکههاییساختماندر
:استکردهعنوانصورت
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30بابایدجهتهرزلزلهنیرویکهاستکردهمقررنامنظمهایساختمانبرایایران2800استاندارد
؛نامهآئینراهکاراین.شودواردساختمانبههمزمانبطورمتعامدجهتزلزلهنیرویدرصد

رانیبحتعیینکهاستذکرقابل.جهتترینبحرانیدرزلزلهنیرویاعمالبرایاستجایگزینی
.باشدمیدشواریکار؛نامنظمساختمانهایبهزلزلهنیرویاعمالبرایجهتترین

دارایزلزلهنیروی،سازهطراحیجهتبهچنانچه؛2800استانداردتوصیهبهبناباشیدداشتهدقت
30بصورتمرکزیتبروندارایزلزلهنیرویاعمالازمیتوانید؛گرفتیدنظردرنیزمرکزیبرون
قسمتردنیستنیازی؛بارترکیباتساختدراینکهترسادهبیانبه.کنیدپوشیچشمدرصد

یعنی!هستندمرکزیتازخروجدارایکهدهیدقراررازلزلهازباریحاالت،زلزلهنیرویدرصد30
Expالگوهای , Exn , Eyp , Eynگیرندنمیقراردرصد30بخشدر.

0.85 DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey

0.3 × 0.84

0.85 DL + 0.84 Ex + 0.252 Eyp

0.3 × 0.84

درکهچرا.نیستبارترکیباینتعریفبهنیازی
مرکزیتازبروندارایزلزلهبارحالت؛درصد30بخش

.استشدهآورده

مثال
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شرحهبنامنظمبتنیهایساختمانطراحیبراینیازموردبارترکیبات؛قبلتوضیحاتبهتوجهبا
:بودخواهدذیل

1)        1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey
3)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex - 0.252 Ey
4)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex + 0.252 Ey

5)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex - 0.252 Ey

6)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp + 0.252 Ey
7)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp - 0.252 Ey
8)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp + 0.252 Ey

9)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp - 0.252 Ey

10)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn + 0.252 Ey
11)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn - 0.252 Ey
12)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn + 0.252 Ey

13)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn - 0.252 Ey
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14)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey + 0.252 Ex
15)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey - 0.252 Ex
16)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey + 0.252 Ex

17)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey - 0.252 Ex

18)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp + 0.252 Ex
19)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp - 0.252 Ex
20)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp + 0.252 Ex

21)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp - 0.252 Ex

22)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyn + 0.252 Ex
23)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyn - 0.252 Ex
24)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyn + 0.252 Ex

25)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyn - 0.252 Ex

26)    0.85 DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey
27)    0.85 DL + 0.84 Ex - 0.252 Ey
28)    0.85 DL - 0.84 Ex + 0.252 Ey
29)    0.85 DL - 0.84 Ex - 0.252 Ey
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30)    0.85 DL + 0.84 Exp + 0.252 Ey
31)    0.85 DL + 0.84 Exp - 0.252 Ey
32)    0.85 DL - 0.84 Exp + 0.252 Ey
33)    0.85 DL - 0.84 Exp - 0.252 Ey

34)    0.85 DL + 0.84 Exn + 0.252 Ey
35)    0.85 DL + 0.84 Exn - 0.252 Ey
36)    0.85 DL - 0.84 Exn + 0.252 Ey
37)    0.85 DL - 0.84 Exn - 0.252 Ey

38)    0.85 DL + 0.84 Ey + 0.252 Ex
39)    0.85 DL + 0.84 Ey - 0.252 Ex
40)    0.85 DL - 0.84 Ey + 0.252 Ex
41)    0.85 DL - 0.84 Ey - 0.252 Ex

42)    0.85 DL + 0.84 Eyp + 0.252 Ex
43)    0.85 DL + 0.84 Eyp - 0.252 Ex
44)    0.85 DL - 0.84 Eyp + 0.252 Ex
45)    0.85 DL - 0.84 Eyp - 0.252 Ex

46)    0.85 DL + 0.84 Eyn + 0.252 Ex
47)    0.85 DL + 0.84 Eyn - 0.252 Ex
48)    0.85 DL - 0.84 Eyn + 0.252 Ex
49)    0.85 DL - 0.84 Eyn - 0.252 Ex

دو(خاکفشاربار)حائلدیوارهایوجودصورتدر
افهاضفوقبارترکیبمجموعهبهنیززیربارترکیب
:میگردد

1)   1.25D + 0.75 (RLL , PL) + 1.5 (RL , LL) + 1.5 Soil

2)   0.85D + 1.5 Soil
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میشوداستفاده30–100بارترکیباتازنامنظمهایساختمانطراحیدراینکهبرعالوهتوجه
.داندمیالزامیرافوقبارترکیباتازاستفادهنیزدیگریحالتدر2800استاندارد؛

چندیادوتقاطعمحلدرآنهاستونهایکههاییساختماندر؛(ب)بخشبهتوجهبا
البته.استالزامی30–100بارترکیباتازاستفاده؛داردقرارجانبیباربرمقاومسیستم

.استکردهعنوانرابارهاترکیباینازاستفادهعدمشرطادامهدر2800استاندارد

بر؛خمشیقابسیستمدارایبتنیهایساختمانکلیهطراحیدربنابراین
؛کارشناسانواساتیدنظرهمچنینوفوقدرشدهیاد(ب)بخشاساس

.نموداستفاده30–100بارهایترکیبازهموارهبایستی
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گام هفتم
2800استانداردضوابطبامطابقبارترکیباتدرخاصموارداعمال

موارد؛کردیدمالحظهکهشرایطیبامطابقساختماندرزلزلهبارهایاعمالبرعالوه2800استاندارد
:ازعبارتندموارداین.کندمیتوصیهساختمانطراحیدرنیزرادیگری

(Ezیا Ev)اعمال مولفه قائم نیروی زلزله 

در طراحی ساختمان( 𝝆)اعمال ضریب نامعینی 

به جهت اعمال نیروی زلزله تشدید یافته( °𝝮)اعمال ضریب اضافه مقاومت 

درکهاستضوابطیوشرایطاساسبرفوقضرایبازهریکاعمالوتعیین
وضرائباینتعییننحوهبهادامهدر.استشدهعنوان2800استاندارد
.پرداختخواهیمبارترکیباتدرآنهااریکهراعمالچگونگی
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:زلزلهنیرویقائممولفه

هکمتعامدراستایدودرمولفهدوداشتنبرعالوهزلزلهنیروی:دانیممیهمگانکههمانطور
نیزمقائمولفهبنامدیگریمولفهدارای؛شوندمیاعمالساختمانبهجانبیوافقیبصورت

.باشدمی

؛آنافقیهایمولفهبهنسبتزلزلهشتابقائممولفهاثرکهاستدادهنشانتحقیقات
شودمینظرصرفآناثرازمعموالَمتعارفهایساختمانطراحیدرلذا.استکمتربسیار

.گیرددمیطرحزلزلهشتابافقیهایمولفهاثربرایتنهاسازهو

بهومحاسبهشرایطازبرخیدربایستیزلزلهنیرویقائممولفه2800استاندارداساسبر
زیررابطهاززلزلهنیرویقائممولفهمقداراستاندارداینبامطابق.گردداعمالساختمان
:میگرددمحاسبه

Fv = 0.6AIWp
: A

: I

: Wp

نسبت شتاب مبنای طرح

ضریب اهمیت ساختمان

وزن موثر در مولفه قائم زلزله
مقدار نیروی مولفه قائم زلزله
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؛2800استاندارد9-3-3بنداساسبر
ازناشیقائمنیرویاعمالومحاسبه

الزامزیرچهارگانهمواردبرایزلزله
:استشده

درموجودهایساختمانسازهکل(1
زیادخیلیخیزیلرزهخطربامناطق

همراهمتر15ازبیشدهانهباتیرهای(2
اآنهگاهیتکیهدیوارهایوهاستونبا

قابلمتمرکزبارقائمحاملتیرهای(3
موجودبارهایدیگربامقایسهدرتوجه

پیشکلیهوهاکنسول؛هابالکن(۴
طرهبصورتهایآمدگی
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قائمنیروی؛طرهبصورتهایآمدگیپیشوهابالکندرمیکندتوصیه2800استانداردتوجه
هاینیرویچنانچههمچنین.شودگرفتهنظردرپایینبهروهموباالبهروهمزلزله
.ددگرنظرصرفبارهااینازبایستی؛شودقائمباراثرکاهشباعثزندهومردهثقلی

رخزمانیحالتاین؛زندهومردهبارهایبودنثقلیبهتوجهبا:باشیدداشتهدقت
.گردداعمالباالبهروزلزلهقائمنیرویکهدادخواهد

موجودهایساختمانسازهکلبرای؛Wpیعنیزلزلهقائمنیرویمحاسبهدرموثروزنتوجه
وزنکهاستحالیدراین.استمردهبارهایشاملتنها؛زیادخیلیخیزلرزهمناطقدر

قبلداسالیدرشدهگفتهحاالتدیگربرای،زلزلهقائمنیرویمحاسبهبرایایلرزهموثر
.بودخواهدزندهسربارهایکلومردهبارهایشامل؛

:داشتخواهیمزلزلهقائمنیرویمحاسبهبرایبنابراین

Fv = 0.6AIWp = 0.6AI (DL+LL)

Fv = 0.6AIWp = 0.6AI (DL)

برای بالکن ها و پیش آمدگی ها

برای کل سازه ساختمان های موجود در مناطق لرزه  
خیز خیلی زیاد
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:نحوه در نظرگرفتن نیروی قائم ناشی از زلزله در طراحی ساختمان 

جهتدودرافقیزلزلهنیرویاعمالبرعالوهباید؛کردیماشارههماینازقبلکههمانطور
اعمالدرباره2800استاندارد.کنیماعمالساختمانبهنیزرازلزلهازناشیقائمنیروی؛متعامد

:استکردهعنوانچنین3-9-3-3بنددرنیرواین

ت بار آورده شودبنابراین مطابق با بند فوق بایستی نیروی قائم زلزله نیز در ترکیبا

نیروینآمنظوربهکهحالتیبهبسته،بارترکیباتدرزلزلهقائمنیرویگرفتننظردرتوجه
زلزلهمقائنیرویکهکرددقتبایددیگربیانبه.استمتفاوت؛میشوداعمالزلزلهقائم

دهشگرفتهنظردر،قبلاسالیدهایدرشدهاشارهچهارگانهحاالتازیککداممنظوربه
.میگردداعمالو
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:ارد برای در نظر گرفتن نیروی قائم زلزله در ترکیبات بار ؛ دو حالت وجود د

مانندبه.استساختمانسازهکلبهزلزلهقائمنیرویاعمال؛هدفکهحالتی(1
زیادخیلیخیزیلرزهبامناطقدرواقعهایساختمان

به.استساختمانازخاصالمانیبهزلزلهقائمنیرویاعمال؛هدفکهحالتی(2
...ومتر15ازبیشدهانهباتیریابالکنمانند

یکازبایداستساختمانهایالمانکلیهبهزلزلهقائمنیرویاعمال؛قصدکهحالتایندر
.کنیماستفادهمحاسباتیراهکار

بهدستیصورتبهآناعمالو(0.6AIWp)جداگانهبصورتزلزلهقائمنیرویمحاسبهکهچرا
.بودخواهدفرساطاقتبسیارمواردبرخیدرودشوارکاری؛ساختمانیکهایالمانکلیه

:حالت اول 

.کنداکنون به دنبال راهکاری هستیم تا این فرآیند را ساده
به رابطه مقدار نیروی قائم زلزله توجه کنید

Fv = 0.6AIWp = 0.6AI (DL) اعمالسازهکلبهزلزلهقائمنیرویکهحالتایندر
.شدخواهدگرفتهنظردرمردهبارتنها؛میشود
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التحیکابتدابایستی؛کنیماعمالرازلزلهقائمنیروی،سازهالمانهایتمامیبهبخواهیماگرحال
مقدار؛(مردهبار)آنوزنبهتوجهباالمانهربرایسپسوکردهتعریفبرنامهدرEzیاEvنامبهبار

.نمائیماعمالالمانآنبهوآوردهبدست(0.6AIWp)نظرموردرابطهازرازلزلهقائمنیروی
این.گیردصورتسازهالمانهایتکتکبرایبایستیفرآینداین،شداشارههمقبلدرکههمانطور

هبآنهادستیاعمالومحاسبهواستمتفاوتیمقادیردارایسازهاعضاءازهریکوزنکهحالیستدر
.استغیرممکنگاهاًودشواربسیاراقدامی؛اعضاءتکتک

همولفباهمزمانبطوربایستیزلزلهقائمنیرویکهاستکردهقید2800استانداردآنجائیکهازسپس
.یمباشداشتهنظردررازیرسنگینبارترکیببایدنمونهبطور؛شودترکیبزلزلهافقیهای

DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

:با توجه به رابطه نیروی قائم زلزله ؛ ترکیب بار فوق را میتوانیم بصورت زیر بازنویسی کنیم 

DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84(0.6AIWp)

DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84(0.6AI (DL))
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(بارحالت)متغیردارایفوقعبارتازترمدو؛کنیدمیمالحظهفوقبارترکیبدرکههمانطور
اباینبارولیمردهبارهمباز،آخرترمویکضریببامردهبار،اولترممنظور.باشدمییکسان
:داشتخواهیم(DL)مردهبارازفاکتورگیریبا.است0.6AI))0.84ضریب

DL + 0.84[0.6AI(DL)] + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey

(1 + 0.84(0.6AI)) DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey

1]مقداربهیکمقدارازمردهبارضریبکهکنیدمیمشاهده + 0.84(0.6AI)]استبدیهی.یافتافزایش
.کنیمپیدادستمردهبارحالتبرایثابتضریبیکبهتوانستخواهیم؛IوAپارامترهایتعیینبا

میسازهاهمیتضریب،متغیرتنهالذا؛است0/35مقداربرابرهمیشهAپارامتر،حالتایندرآنجائیکهاز
فرضبا.نمودبازنویسیرابارترکیبمیتوان؛طراحیموردساختماناهمیتبهتوجهباپس.باشد

:داشتخواهیم(مسکونیکاربری)یکبرابراهمیتضریب

[1 + 0.84(0.6 × 0.35 × 1  )] DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey

1+0.1764=1.1764 ≅ 1.1765

1.1765 (DL) + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey
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DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey 0.85:همچنین برای ترکیب بار سبک نیز داریم  – 0.84 Ez

0.85 DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey – 0.84 [0.6AI (DL)]

0.85 DL – 0.84[0.6AI (DL)]+ 0.84 Ex + 0.252 Ey

(0.85 – 0.84(0.6AI)) DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey

(0.85 – 0.84(0.6×0.35×1)) DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey

(0.85 – 0.1765) DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey

0.6735DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey

؛کسبایلرزهبارترکیبدرآپلیفتپدیدهرویکردجهتبهباشیدداشتهدقتتوجه
ایندرمردهبارهمچنانتا،میگرددکسر0.85ضریباز0.6AI)0.84)ضریب
روینیازناشیهایکششوشودگرفتهنظردرکمترهستکهآنچهازبارترکیب

.شودطراحیهاکششاینبرایسازهوگشتهتربحرانیزلزله
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:حالت دوم 

میتوان؛استساختمانهایالمانازبرخیبهزلزلهقائمنیرویاعمال؛قصدکهحالتایندر
موردالمانبهEzنامتحتوکردهمحاسبه(0.6AIWp)جداگانهبصورترازلزلهقائمنیروی

.نمودنظراعمال
جهتدودرزلزلهافقیبارهایهمراهبهزلزلهقائمبارترم،ایلرزهبارترکیباتتمامیدرسپس
:شدخواهدنوشتهزیربصورتسنگینایلرزهبارترکیبنمونهطوربه.میشودآورده؛نیزمتعامد

1)     DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

2)     DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

3)     DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

4)     DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

هنکت

می شودآوردهمثبت بار لرزه ای سنگین و سبک بصورت ترکیب ؛ در زلزله نیروی قائم 
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:استکردهعنوان2800استانداردفردیک ترکیب بار منحصر ب

،هاآمدگیپیشوهابالکندرزلزلهقائمنیروی؛فرماییدمیمالحظه2-9-3-3بنددرکههمانطور
شدهنوانعادامهدرولی.شودگرفتهنظردر(مثبت)پایینبهروو(منفی)باالبهروبصورتبایستی

؛شوندزلزلهقائمنیرویکاهشباعثموجود(زندهومردهبارهای)ثقلیبارهایچنانچه:است
.نگرفتنظردرراثقلیبارهایبایستی

کهراچ.باشد(منفیعالمتبایعنی)باالبهروزلزلهقائمنیرویکهافتدمیاتفاقزمانیحالتاین
زلزلهبارقائمکاهشموجبوهستند(مثبتعالمتبایعنی)پایینبهروهموارهثقلیبارهای

.گرفتنظردررازلزلهقائمبارتنهاوکردحذفراثقلیبارهایبایدحالتیچنیندرلذا.میگردند

بهایدبزیربصورت،بفردمنحصربارترکیبیک؛قبلاسالیدبارترکیباتبرعالوهنتیجهدر
:شودافزودهطراحیبارترکیبات

اسالید بعد



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

5) - Ez

ایبارهحالتوداردوجود(منفی)باالطرفبهزلزلهقائمبارتنهاروبروبارترکیبدر
.گرددبحرانیزلزلهقائمنیرویاثرتااندشدهحذفزندهومرده

ایوهاآمدگیپیشوهابالکندرزلزلهقائمنیرویمحاسبهبرایباشیدداشتهدقتتوجه
.بودخواهدزندهومردهبارکلبرابرایلرزهموثروزن...تیرها

Fv = 0.6AIWp = 0.6AI (DL+LL)

.میگرددوارد،الماندرموجودثقلیباربامتناظردقیقاً؛هندسینظرازFvزلزلهقائمبار
چرا.شودمیاعمالسطحیگستردهبصورت؛طرهبالکنیکرویبرزلزلهقائمبارمثالفرضبه
یکبالکنلبهتیررویبراگرولی.هستندسطحیبصورتنیزبالکنزندهومردهبارهایکه

الکنبلبهتیررویبرنیزخطیزلزلهقائمباریک،باشدداشتهقراردیوارکیادیوارخطیبارمرده
.شدخواهداعمال

هنکت
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جمع بندی

درواقع؛طرههایتراسدارای؛متوسطخمشیقابآرمهبتنمتعارفساختمانیکطراحیبرای
یبایست؛نهاییحدیروشبه؛حائلدیوارهایوزیرزمینبدون؛زیادخیلیخیزیلرزهباایمنطقه

.شودگرفتهنظردرزیربارترکیبات

123
۴

56

.؛ عواملی تاثیر گذار بر انتخاب ترکیبات بار طراحی هستند۱،۲،۳،۴،۵،۶هر یک از عبارات 
!ساختمان مورد طراحی دقت کنیدبررسی پس در 

1)        1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez
3)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

4)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez
5)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez
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6)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez
7)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez
8)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez

9)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez

11)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

12)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

13)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

10)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

14)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

15)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

16)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

17)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez
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18)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez
19)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez
20)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

21)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez

22)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez
23)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez
24)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

25)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

26)     0.6735 DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez
27)     0.6735 DL + 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez
28)     0.6735 DL - 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez
29)     0.6735 DL - 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

30)     0.6735 DL + 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez
31)     0.6735 DL + 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez
32)     0.6735 DL - 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez
33)     0.6735 DL - 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez
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34)     0.6735 DL + 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez
35)     0.6735 DL + 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez
36)     0.6735 DL - 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez
37)     0.6735 DL - 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

38)     0.6735 DL + 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez
39)     0.6735 DL + 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez
40)     0.6735 DL - 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez
41)     0.6735 DL - 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

42)     0.6735 DL + 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

43)     0.6735 DL + 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez
44)     0.6735 DL - 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez
45)     0.6735 DL - 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez

46)     0.6735 DL + 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez
47)     0.6735 DL + 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez
48)     0.6735 DL - 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez
49)     0.6735 DL - 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez

50)     - 0.84 Ez



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

سوال

قائممولفه؛هستندزیادخیلیخیزیلرزهمناطقدرکههاییساختمانکهدانیدمی
یآمدگپیشیابالکندارایساختمانهاایناگرحال.گرددمیاعمالآنهاسازهکلبهزلزله

بهایو!شود؟اعمالمجدداًهاآمدگیپیشوهابالکنبهزلزلهقائمنیرویبایدآیا؛باشند
مجدداعمالبهلزومیدیگراستشدهواردسازهکلبهیکبارزلزلهقائممولفهاینکهدلیل

!نیست؟هاآمدگیپیشوهابالکنبهقائممولفه

:داردوجوددیدگاهدوسوالاینبهپاسخدر
وهابالکنجملهازوسازهکلبهزلزلهقائممولفهیکبارچونگویندمیکهاستایناولدیدگاه(1

اربفقطسازهکلبرایزلزلهقائمبارمحاسبهدرآنجائیکهازواستشدهاعمالهاآمدگیپیش
قایماربولی.گردداعمالهابالکنبهزلزلهقائمباردیگریکباربایستی؛استشدهمحاسبهمرده
درمردهبارکهچرا!زندهومردهنهواستداشتهدخالتآنمحاسبهدرزندهبارتنهاکهایزلزله

ارباعمالبهتنهالذا.استگشتهاعمال؛استشدهواردسازهکلبهزلزلهقائمبارکهاولمرتبه
.استنیازهاآمدگیپیشوهابالکنبرایزندهبارازناشیزلزلهقائم
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شپیوهابالکنبهمجدداًبایستیزلزلهقائمبارکهمعتقدندمهندسانازبرخیدومدیدگاهدر(2
حالتایندر.استزندهومردهباردوهرازناشیکهایزلزلهقائمبارآنهم.گردداعمالهاآمدگی

!.استواردایرادیک
.گرددمیاعمالهابالکنبهمرتبهدو؛مردهبارازناشیزلزلهقائمبار
سومویرایشدرآنجائیکهاز:گویندمیحالتاینبهمعتقدمهندسین؛ایراداینتوجیهدر

لحاظبرابردوهاآمدگیپیشوهابالکنبرایزلزلهقائمبارمحاسبهضریب2800استاندارد
یعنی.گرددواردمرتبهدو؛هابالکنبرواردزلزلهقائمباربایدهمچهارمویرایشدرلذا.میشد
.هاآمدگیپیشوهابالکنبهتنهادیگریکباروسازهکلبهیکبار
درهکچرا؛شودنمیاعمالهابالکنبهمرتبهدوزندهبارازناشیزلزلهقائمبارحالتایندرالبته

همحاسبدرکهحالیستدراین.دارددخالتمردهبارتنها؛سازهکلبرواردزلزلهقائمبارمحاسبه
.هستنددخیلزندهومردهباردوهر؛هابالکنبرواردزلزلهقائمبار

ایهساختماندرزلزلهقائمبارکهاستاین؛کردبرداشتتوانمیفوقدیدگاهدوازکهاینتیجه
وهابالکنبهیکباروسازهکلبهیکبارباید؛تهرانمانندبهزیادخیلیخیزلرزهمناطقدرواقع

هاینکیاوشوداعمالمرتبهدومردهبارازناشیزلزلهقائمباراینکهحال.گرددواردهاآدگیپیش
ستداللابا؛بایدکهاستتصمیمی؛گردداعمالمرتبهیکزندهبارازناشیزلزلهقائمبارمانندبه
کنیدلحاظخودتانمهندسیمنطقو
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:سازهنامعینیضریب

زلزلهبرابردربیشتریتحمل؛بیشترنامعینیدرجهباهایسازهکهاستدادهنشانتحقیقاات
هاندازبهجانبیباربرهایالمانتعداداگر؛سازهیکازمشخصراستاییکدرعبارتیبه.دارند
بمناسپذیریشکلتامینهمچنینوزلزلهنیرویتحملبرایراستاآندرسازه؛نباشدکافی
.بودخواهدمشکلدچار

سازهنامعینیضریببنام؛ضریبیکاعمالبا،راسازهنامعینیاثردنیاایلرزههاینامهآئین
.دهندمینشان𝝆باراضریباین.کنندمیاعمالمحاسباتدر

دارایسازهچنانچهویکبرابرضریباینمقدارباشدکافینامعینیدرجهدارایسازهچنانچه
هاینامهآیینعبارتیبه.بودخواهد1.2برابرآنمقدار؛نباشدمناسبوکافینامعینیدرجه
بیشتریپایهبرشبارانیستکافینامعینیدارایکهایسازه؛2800استانداردجملهازایلرزه

.کنندمیطراحی

در.ازیمبپردسازهنامعینیضریبتعیینچگونگیوکنترلنحوهبهنداریمقصدورکشاپایندر
اسباتمحواردصورتیچهبهوکجادربایدراسازهنامعینیضریبکهببینمداریمقصدتنهااینجا

!؟کنیمساختمانطراحیو
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باراتترکیبدرآنرایاو؟دهیمتاثیرپایهبرشمقداردررانامعینیضریبآیا
؟دهیمافزایشرازلزلهبارودادهقرارطراحی

کنیم؟محاسباتواردرانامعینیضریبچگونه

سوال

بنددر2800استاندارد.یافتخواهیمرافوقسوالجوابکنیممطالعهدقتبهرا2800استاندارداگر
:استکردهعنوان3-3-2-3
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دادهاثرنبایدمواردازبرخیدرسازهنامعینیضریب؛کردیدمالحظهشدهاشارهبنددرکههمانگونه
.گرددمنظوریکبرابرباید𝜌ضریبمقدار؛استآمدهبااللیستدرکهمواردیدرعبارتیبه.شود

دررا𝜌ضریبمقداریعنی)بدهیماثرسازهپایهبرشدررانامعینیضریباگرکهاستبدیهیکامالَلذا
کانتغییرمکنترلمانندبهبخشهاییکنترلومحاسبهدر؛(کنیمضربساختمانپایهبرشمقدار

.ایمکردهعمل2800استانداردخالفبر؛(دریفت)ساختمانجانبی
اینتاشودمنظورساختمانطراحیبارترکیباتدر𝛒نامعینیضریباستبهترنتیجهدر

(بااللیستموارد)دیگرمواردکنترلومحاسبهدروشوددادهاثرساختمانطراحیدرتنهاضریب
.نشوددادهدخالت،
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وبهمحاسساختماناصلیراستایدوازیکهردرجداگانهبطوربایدسازهنامعینیضریبآنجائیکهاز
درنامعینیضریبیک،سمتهردرزلزلهنیرویحالتهربرایبایدکهاستبدیهی؛شوداعمال

.کنیمواردبارترکیباتدروبگیریمنظر
برای؛کافیستتنهاساختمانطراحیومحاسباتدرنامعینیضریبدادناثربرایترسادهزبانبه
یالرزهبارترکیببهنمونهطوربه.بگیریمنظردرنامعینیضریبیکزلزلهبارحاالتازیکهر

!.کنیددقتزیرسنگین

DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Ex + 0.252 𝝆𝒚 Ey

ضریبمقدار(YوX)سازهاصلیراستاهایازیکهربرایساختمانطراحیدر
شدهتعیینومحاسبه؛2800استاندارددرشدهگفتهضوابطاساسبرنامعینی

اعمالطراحیدرجداگانهبطورراستاهربرای؛فوقبارترکیببصورتو
.شدخواهد

.شدنخواهدگرفتهنظردرزلزلهقائمنیرویبرایسازهنامعینیضریب توجه
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سطمتوخمشیقابآرمهبتنساختمانیکبرایسازهنامعینیضریباعمالباطراحیبارترکیبات
نبالکبدون(ششممبحث)نهاییحدیروشاساسبر؛زیادخیلیخیزیلرزهازغیربهایمنطقهدر
.بودخواهدزیربصورت؛دیوارحائلوزیرزمینوآمدگیپیشو

1)        1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Ex + 0.252 𝝆𝒚 Ey
3)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Ex - 0.252 𝝆𝒚 Ey
4)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Ex + 0.252 𝝆𝒚 Ey

5)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Ex - 0.252 𝝆𝒚 Ey

6)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Exp + 0.252 𝝆𝒚 Ey
7)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Exp - 0.252 𝝆𝒚 Ey
8)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Exp + 0.252 𝝆𝒚 Ey

9)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Exp - 0.252 𝝆𝒚 Ey

10)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Exn + 0.252 𝝆𝒚 Ey
11)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒙 Exn - 0.252 𝝆𝒚 Ey
12)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Exn + 0.252 𝝆𝒚 Ey

13)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒙 Exn - 0.252 𝝆𝒚 Ey
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14)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex
15)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex
16)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex

17)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex

18)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Eyp + 0.252 𝝆𝒙 Ex
19)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Eyp - 0.252 𝝆𝒙 Ex
20)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Eyp + 0.252 𝝆𝒙 Ex

21)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Eyp - 0.252 𝝆𝒙 Ex

22)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex
23)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex
24)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex

25)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex

26)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Ex + 0.252 𝝆𝒚 Ey
27)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Ex - 0.252 𝝆𝒚 Ey
28)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Ex + 0.252 𝝆𝒚 Ey
29)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Ex - 0.252 𝝆𝒚 Ey
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30)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Exp + 0.252 𝝆𝒚 Ey
31)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Exp - 0.252 𝝆𝒚 Ey
32)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Exp + 0.252 𝝆𝒚 Ey
33)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Exp - 0.252 𝝆𝒚 Ey

34)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Exn + 0.252 𝝆𝒚 Ey
35)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒙 Exn - 0.252 𝝆𝒚 Ey
36)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Exn + 0.252 𝝆𝒚 Ey
37)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒙 Exn - 0.252 𝝆𝒚 Ey

38)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex
39)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex
40)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Ey + 0.252 𝝆𝒙 Ex
41)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Ey - 0.252 𝝆𝒙 Ex

42)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Eyp + 0.252 𝝆𝒙 Ex
43)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Eyp - 0.252 𝝆𝒙 Ex
44)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Eyp + 0.252 𝝆𝒙 Ex
45)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Eyp - 0.252 𝝆𝒙 Ex

46)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Eyn + 0.252 𝝆𝒙 Ex
47)    0.85 DL + 0.84 𝝆𝒚 Eyn - 0.252 𝝆𝒙 Ex
48)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Eyn + 0.252 𝝆𝒙 Ex
49)    0.85 DL - 0.84 𝝆𝒚 Eyn - 0.252 𝝆𝒙 Ex
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:سازهمقاومتاضافهضریب
سازهرفتارضریبدرکهاستپارامترهاییازیکیمقاومتاضافهمیدانیمماهمهکههمانطور

یمسازهرفتارضریبشدنبزرگترباعثمقاومتاضافهضریبعبارتیبه.استشدهاعمال
.میگرددطراحیکمتریزلزلهمقداربرایسازهلذا.شود
هگرفتنظردرالمانمقاومتاضافهایننباید؛شرایطیودالیلبهبناهاالمانازبرخیدرحال
اومتمقاضافهضریبآندرکهاستنیازرفتاریضریببهمذکورالمانطراحیبراییعنی.شود

:گرددمیمطرحسوالیاکنون.باشدنشدهلحاظ

؛هزلزلنیرویبرابردرالمانهاازبرخیطراحیبرای؛واحدسازهیکدرمیتوانآیا
!؟نموداستفادهمتفاوتیرفتارضریباز

.استمنفیفوقسوالپاسخکهاستبدیهی
یجابه؛کنیمطراحیبیشتریزلزلهنیرویبرایراالمانهاازبرخیبتوانیماینکهبرایلذا

ردزلزلهبارحالتضریب؛(متفاوترفتارضریبیکازاستفاده)سازهرفتارضریبکاهش
.دهیممیافزایشرابارترکیبات

کهالمانهاییبرایبنابراین.گیردمیصورت°𝜴نامبهپارامتریتوسط،زلزلهبارافزایشاین
تیبایس؛شوندطراحییافتهتشدیدزلزلهنیرویبرایبایدایلرزههاینامهآیینبامطابق

شدهضرب°𝜴پارامترمقداردرزلزلهنیرویآندرکهنمودتنظیمجدیدبارترکیبیکسری
.باشد
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2800استاندارد4-3جدولازمختلفباربرهایسیستمانواعبرای؛°𝜴مقاومتاضافهضرایبمقادیر

.کنیدمیمالحظهمتداولباربرسیستمچندبرایرا°𝜴مقدارزیرجدولدر.استدسترسیقابل

مقدار ضریب اضافه مقاومتنوع سیستم باربر

2قاب ساده با مهاربند فوالدی

2/5سیستم دوگانه

3قاب خمشی بتنی و فوالدی

.شودمیتعییندهممبحثو2800استاندارداساسبرمقاومتاضافهضریبکاربردمواردتوجه
هاساختمانکلیهبرایاستشدهقید2800استاندارددرکهمواردی؛باشیدداشتهدقت

هگرفتبکارنیزبتنیهایساختماندربایستی2800استانداردنکاتعبارتیبه.داردعمومیت
درتنهاکهاستشدهآوردهمواردیملیمقرراتدهممبحثدرکهاستدرحالیاین.شوند

.شونددادهقرارنظرمدبایدفوالدیهایساختمانطراحی
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سیستمدوازسازهاصلیجهتدوامتداددرساختمانیکدراستممکنآنجائیکهاز
سازهمتعامدراستایدوهردرزلزلهنیرویبرایبایدرا°𝜴پارامترلذا؛شوداستفادهمختلفباربر

.گرفتنظردر

وآمدگیپیشوبالکنبدون؛متوسطخمشیقاببتنیساختمانطراحیبارترکیباتادامهدر
.استشدهآوردهزیادخیلیخیزیلرزهبامنظقهازخارجهمچنینوزیرزمین

نکات

نیستینیازدیگر:شودطراحییافتهتشدیدزلزلهنیرویبرایبایستیالمانیکههنگامی
ضافهاضریبازاستفادهزماندرعبارتیبه.شودگرفتهنظردرنیزسازهنامعینیضریب

.شدنخواهداستفادهسازهنامعینیضریبازدیگر؛بارترکیباتدرمقاومت

.ددگرنمیاعمالزلزلهنیرویقائممولفهبهمقاومتاضافهضریب
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1)        1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Ex + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
3)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Ex - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
4)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Ex + 0.252 𝜴°𝒚 Ey

5)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Ex - 0.252 𝜴°𝒚 Ey

6)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Exp + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
7)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Exp - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
8)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Exp + 0.252 𝜴°𝒚 Ey

9)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Exp - 0.252 𝜴°𝒚 Ey

10)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Exn + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
11)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒙 Exn - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
12)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Exn + 0.252 𝜴°𝒚Ey

13)      DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒙 Exn - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
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14)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
15)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
16)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex

17)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

18)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Eyp + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
19)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Eyp - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

21)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Eyp - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

22)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
23)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
24)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex

25)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

26)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Ex + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
27)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Ex - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
28)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Ex + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
29)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Ex - 0.252 𝜴°𝒚 Ey

20)        DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 𝜴°𝒚 Eyp + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
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30)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Exp + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
31)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Exp - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
32)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Exp + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
33)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Exp - 0.252 𝜴°𝒚 Ey

34)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Exn + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
35)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒙 Exn - 0.252 𝜴°𝒚 Ey
36)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Exn + 0.252 𝜴°𝒚 Ey
37)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒙 Exn - 0.252 𝜴°𝒚 Ey

38)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
39)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
40)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Ey + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
41)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Ey - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

42)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Eyp + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
43)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Eyp - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
44)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Eyp + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
45)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Eyp - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
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46)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Eyn + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
47)    0.85 DL + 0.84 𝜴°𝒚 Eyn - 0.252 𝜴°𝒙 Ex
48)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Eyn + 0.252 𝜴°𝒙 Ex
49)    0.85 DL - 0.84 𝜴°𝒚 Eyn - 0.252 𝜴°𝒙 Ex

همباراهانامهآیینمقرراتوضوابطهمچنینوبارترکیباتمختلفحاالتتمامیجابدینتا
.آموختیمراگوناگونضوابطرعایتوکارگیریبهنحوهوکردیممرور
بهآرمهبتنساختمانیکطراحیبارترکیباتورسیدهبندیجمعیکبهبعدیگامدربایستیحال

واردخودایتبسافزارنرم(الگو)بسترفایلدروکردهتدوینکلیبصورترانهاییحدیروش
.نماییم



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

میتوانبرای طراحی یک ساختمان بتن آرمه بر مبنای روش حالت حدی نهایی 
.از ترکیبات بار زیر استفاده نمود

𝝆:فرضیات = 𝟏A = 0.35 ,,Code in Etabs = CSA A23.3-04
یزنحرارتوخاکفشاربارهای؛جامعبصورتطراحیبارترکیباتتدوینبرای

ورتبصطراحیبارترکیباتساختبرایعبارتیبه.استشدهگرفتهنظردر
.کنیممیاستفادهششممبحثدربارترکیبالگو7از؛جامع

1)        1.25 DL + 1.5 (LL , RLL , PL , RL)

2)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

3)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez
4)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

5)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

6)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez

7)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez

8)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez

9)       1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez
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11)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

12)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

13)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

10)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

14)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

15)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

16)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

17)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

18)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

19)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez

20)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

21)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez
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22)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez

23)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) + 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez

24)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez

25)     1.1765 DL + 0.6 (RLL , PL) + 1.2 (LL , RL) - 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez

26)     0.6735 DL + 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

27)     0.6735 DL + 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

28)     0.6735 DL - 0.84 Ex + 0.252 Ey + 0.84 Ez

29)     0.6735 DL - 0.84 Ex - 0.252 Ey + 0.84 Ez

30)     0.6735 DL + 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez

31)     0.6735 DL + 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez

32)     0.6735 DL - 0.84 Exp + 0.252 Ey + 0.84 Ez

33)     0.6735 DL - 0.84 Exp - 0.252 Ey + 0.84 Ez
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34)     0.6735 DL + 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

35)     0.6735 DL + 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

36)     0.6735 DL - 0.84 Exn + 0.252 Ey + 0.84 Ez

37)     0.6735 DL - 0.84 Exn - 0.252 Ey + 0.84 Ez

38)     0.6735 DL + 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

39)     0.6735 DL + 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

40)     0.6735 DL - 0.84 Ey + 0.252 Ex + 0.84 Ez

41)     0.6735 DL - 0.84 Ey - 0.252 Ex + 0.84 Ez

42)     0.6735 DL + 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

43)     0.6735 DL + 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez

44)     0.6735 DL - 0.84 Eyp + 0.252 Ex + 0.84 Ez

45)     0.6735 DL - 0.84 Eyp - 0.252 Ex + 0.84 Ez

46)     0.6735 DL + 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez

47)     0.6735 DL + 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez

48)     0.6735 DL - 0.84 Eyn + 0.252 Ex + 0.84 Ez

49)     0.6735 DL - 0.84 Eyn - 0.252 Ex + 0.84 Ez 50)     - 0.6735 Ez
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:گردد چهار ترکیب بار دیگر برای بارهای حرارتی و فشار خاک بصورت زیر نیز اضافه می

51)        1.25 DL + 0.75 (RLL , PL) + 1.5 (LL , RL) + 1.5 Soil

52)        0.85 DL + 1.5 Soil

53)        DL + 1.2 (LL , RLL , PL , RL) + T

54)        1.25 DL + T

ینسبخطرباخیزلرزهمناطقدرکهاستهاییساختمانبرایفوقطراحیبارترکیباتکنیددقت
!تهرانشهرمانندبه.دارندقرارزیادخیلی

یبایست؛داریدرازیادخیلینسبیخطرباخیزلرزهمناطقازخارجدرساختمانطراحیقصدچنانچه
.نمائیددرج0.85و1برابرترتیببهراسبکوسنگینایلرزهبارهایترکیبدرمردهبارضریب

(I=1یعنی)مسکونیساختمانبرایایلرزهبارهایترکیبدرمردهبارضرائبکنیددقتهمچنین
ضرائبازمردهباربرایبایستیمتفاوتهایکاربریباهاییساختمانبرای.استشدهمحاسبه

1+0.84(0.6AI)0.84-0.85و(0.6AI)بارهایترکیبوسنگینایلرزهبارهایترکیبدرترتیببه
.کنیداستفادهسبکایلرزه

توجه

پایان ترکیبات بار طراحی سازه بتن آرمه به روش حالت حدی نهایی
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رمه ساخت ترکیبات بار طراحی ساختمان های بتن آ
به روش مقاومت نهایی بر اساس آئین نامه آمریکا

ACI318-08

بخش اول
قسمت دوم

دومیندراکنون.شدیمآشناکانادانامهآئیناساسبرحدیحاالتطراحیروشبااولقسمتدر
ACI318یعنیآمریکانامهآئیناساسبررابتنیساختمانطراحیبارترکیباتداریمقصدقسمت

.کنیمتدوین2008سالویرایش

روندبهآنکهازپیش.استنهاییمقاومتروشبرمبتنی(ACI318)آمریکانامهآئینطراحیروش
باآنتفاوتونهاییمقاومتطراحیروشباابتدااستبهتربپردازیمطراحیبارترکیباتساخت

.شویمآشناحدیحاالتروش

سوال ؟
؟  روش طراحی مقاومت نهایی چیست 

چه تفاوتی با روش طراحی حاالت حدی دارد ؟ و 
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؛ روشی است که در آن بر اساس یکسری  روش طراحی بر مبنای حاالت حدی 
بطوریکه  اگر چنانچه کل . ؛ سازه طراحی می گردد( حاالت حدی)حدود مشخص 

.سازه یا بخشی از آن از این حدود تجاوز کنند ؛ عملکرد سازه مختل خواهد شد

:استنوعبرحدیحاالتاین؛شداشارهنیزاولقسمتدرکههمانطور

نهاییحدیحاالت:
نیزمایجاد گسیختگی و یا تبدیل تمام یا بخشی از ساختمان به مکا•

از بین رفتن تعادل استاتیکی تمام یا بخشی از ساختمان•
کمانش یا از دست رفتن پایداری تمام یا بخشی از ساختمان•

برداریبهرهحدیحاالت:
لتغییرشک•

ترک خوردگی•

(ارتعاش)لرزش •

پایایی•
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!دو روش مجزا از هم نیستندمقاومت نهایی و حاالت حدی روش طراحی بر مبنای 

.در حقیقت روش طراحی مقاومت نهایی جزئی از روش حاالت حدی است

برآناعضایوسازهآندرکهبدانیمطراحیفلسفهیکراحدیحاالتمیتوانیمدیدگاهیکاز
بهرهحدیحاالتبرایسپسوشوندمیطراحی(مقاومت)نهاییحدیهایحاالتاساس
.شوندمیکنترل(تغییرشکل؛ترک؛لرزش)برداری

ینبتفاوتیولی.اندشدهنوشتهحدیحاالتروشمبنایبردوهرآمریکاوکانادانامهآئین
!آنهاست

عبارتیبه.استنهاییحدیحاالتبهمختصتنهاآمریکاوکانادانامهآئیندودرتفاوت
طراحیدراختالفومیگرددکنترلروشیکبهنامهآییندوهردربرداریبهرهحدیحاالت

.استمقاومتنهاییحدیحاالتدرسازه

پس حاالت حدی نهایی برای مقاومت ؛ روش طراحی است و 
.حاالت حدی بهره برداری ؛ روشی کنترلی است
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برداریبهرهحدیحاالتدرسازهکنترلدربحثی؛قبلاسالیددرمذکورجملهبهتوجهبا
ظرفیتهمانیاومقاومتبرایهاسازهطراحیروشنمودتوجهبدانبایدکهآنچه.نداریم
!هاستسازهباربری
:استنوعدوبرمقاومتیاوباربریطرفیتاساسبرهاسازهطراحی

مجازمقاومتومجازتنشروش(ASD):

ضریبیگونههیچیعنی.هستندبرداریبهرهبارهایهمانطراحیبارهایروشایندر
یکبر(المانمقاومتیاو)المانتسلیمتنش؛دیگرطرفدر.گرددنمیاعمالبارهابه

حال.گویندمی(مجازمقاومتیا)مجازتنشآنبهکهمیشودتقسیماطمینانضریب
.باشدبرداریبهرهبارازکمتریابرابربایدمجازتنش

1. Allowable Stress Design

۱

Allowable Strength Design

𝜸 𝑳 ≤ 𝝋 𝑺 𝑳 ≤
𝝋

𝜸
𝑺

𝜸 > 𝟏 𝝋 < ؛𝟏

(
𝝋

𝜸
)

ضریب اطمینان
کوچکتر از یک

F    =  
𝑭𝒚

𝑭. 𝑺

F . S =

all
تنش مجاز

بار بهره برداری

یمتسلتنش 
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مقاومتوبارضرائبروش(LRFD):

مقاومتدیگرطرفدروهستندیکازبزرگترضرایبدارایطراحیبارهایروشایندر
بارضرائبروش؛طراحیروشاینبهروایناز.استیکازکوچکترضریبدارایالمان

.گویندمیمقاومتو

.استLRFDروشازحالتینهاییمقاومتروشبدانیداستجالب

LRFDروشاز؛مقاومتبرایهایشانسازهطراحیدردوهرآمریکاوکانادانامهآئین
تیمتفاونحوبهمقاومتکاهشضرائباعمالدرنامهآئیندواینولی.میکننداستفاده

وجزءضرائبازمقاومتکاهشبرایکانادانامهآئینکهصورتبدین.کنندمیعمل
.برندمیبهرهکلضرائبازآمریکانامهآئین

درراکاهشضرائب؛سازهمقاومتکاهشاعمالجهتبهکانادانامهآئیندیگرعبارتبه
ضرائبآمریکانامهآئینکهاستحالیدراین.دهندمیتاثیرالمانهاجنسومتریال
.کنندمیاعمالالمانهااسمیمقاومتدرراکاهش

2. Load & Resistance Factor design

2
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کاهشضرائبکانادانامهآئین؛کردیماشارهنیزورکشاپایناولقسمتدرکههمانطور
مینظردر0.85مسلحفوالدبرایو0.65درجابتنبرای؛متریالنوعاساسبررامقاومت

.گیرد
مقطعمقاومتنوعاساسبررامقاومتکاهشضرائبآمریکانامهآئینکهحالیستدراین

در(مقطعفشاریمقاومتوپیچشیمقاومت؛برشیمقاومت؛خمشیمقاومت)المان
.کندمیمنظورمحاسباتش

:داریم ( طراحی بر اساس حاالت حدی نهایی)در آئین نامه کانادا 

𝑺𝑢 ≤ 𝑺𝑟
𝜑

c =   0.65

𝜑s =   0.85

(لنگر یا نیرو)تالش مقاومت نهایی المان
موجود در المان

Mu ≤ 𝑴𝑟

Vu ≤ 𝑽𝑟

Tu ≤ 𝑻𝑟

Pu ≤ 𝑷𝑟

ی ؛ لنگر خمشی ؛ نیروی برشی ؛ لنگر پیچش
نیروی محوری فشاری موجود در المان

نهایی خمشی ؛ برشی ؛ مقاومت 
پیچشی و فشاری مقطع المان
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روابطدروهستندجزئیبصورتمقاومتکاهشضرائبکهبینیممیکانادانامهآئیندر
وندشومیلحاظفوالدوبتنبرایمقطعفشاریوپیچشی؛برشی؛خمشیمقاومتمحاسبه

.آیندمیبدستالماننهاییهایمقاومتنهایتدر

:داریم ( مقاومت نهاییطراحی بر اساس )آمریکا در آئین نامه 

طراحی مقاومت ≥ مقاومت مورد نیاز   

طراحی مقاومت مقاومت ضریب کاهش   = ∅))مقاومت اسمی   ×

∅Mn ≥ 𝑴𝑢

∅Vn ≥ 𝑽𝑢

∅Tn ≥ 𝑻𝑢

∅Pn ≥ 𝑷𝑢

مقاومت اسمی خمشی ؛ مقاومت اسمی برشی ؛ 
مقاومت اسمی پیچشی ؛ مقاومت اسمی فشاری مقطع

ی  لنگر خمشی نهایی ؛ نیروی برش
نهایی ؛ لنگر پیچشی نهایی ؛ 

نیروی محوری نهایی بدست آمده  
تحت بارهای ضریبدار



www.Civilearn.com

Building Design and Computation Reference ؛ مرجع تخصصی طراحی و محاسبات ساختمان

:وب سایت https://Telegram.me/Civilearnplusگرامکانال سیویلرن پالس در تل

بصورتمقاومتکاهشضرائبآمریکانامهآئیندر؛کردیدمشاهدهقبلاسالیددرکههمانطور
کاهشضریب،مقطعمقاومتمحاسبهازپسعبارتیبه.شوندمیمنظورمحاسباتدرکلی

.شودمیدادهاثر(اسمیمقاومت)آمدهبدستمقاومتدرمقاومت

وددرخمشیمقاومترابطهمثالایندر.کنیدمشاهدهدقتبارازیرمثالمطلببهتردرکبرای
.استشدهآوردهنهاییمقاومتونهاییحدیحالتروش

Mn = 𝜌 𝑓𝑦 𝑏𝑑2 (1 – 0.59 𝜌
𝑓𝑦

𝑓𝑐
′ ) ∅Mn

نهاییروش طراحی بر مبنای مقاومت 
ACI318آئین نامه آمریکا 

= 𝜌 𝜑𝑠 𝑓𝑦 𝑏𝑑
2 (1 – 0.59 𝜌

𝜑𝑠 𝑓𝑦

𝜑𝑐𝑓𝑐
′ )

حالت حدی نهاییروش طراحی بر مبنای 
و آئین نامه بتن CSAآئین نامه کانادا 

(آبا)ایران 
Mr

همانحقیقتدر؛نهاییمقامتطراحیروشیعنی؛ACIآمریکانامهآئینطراحیروش:  نتیجه
نحوه؛مقاومتبرایهاسازهطراحیدرنامهآئیناینتفاوتتنها.استحدیحاالتروش

نامهنآئیدودیگرتفاوتکهداشتدقتبایدالبته.استمقاومتکاهشضرائبازاستفاده
.استمقاومتکاهشوبارافزایشضرائبمقادیردرکاناداوآمریکا
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پایان
عزیزانشماتوجهازتشکروسپاس

باهمراهسیویلرنآموزشی-مهندسیگروه
سبزسازهمهندسیگروه

!....داردآرزوعزیزانشمابرایراهابهترین

www.Civilearn.com

www.SabzSaze.com

www.Instagram.com/Civilearn_Group

www.Facebook.com/Civilearn

www.Telegram.me/Civilearn

نیامیاتیالمهندستشکربا

100768891298+


