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متعارفحدی مقاومت 

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
ها و آیین نامه 

2800 ،
توضیحاتی 
مطالبی ارائه 

یکی از 
را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
نامنظمی ها در سازه 
خاصی که در هر 
تمهیداتی که براي هر نامنظمی 

 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
آیین نامه راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

2800استاندارد یا 
توضیحاتی  ،2800اساس منابع اصلی استاندارد 

مطالبی ارائه  ،آیین نامه مرجع و نحوه اعمال آن در پروژه ها

یکی از  در صورتی که
را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
نامنظمی ها در سازه 

خاصی که در هر  تمهیدات
تمهیداتی که براي هر نامنظمی 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

یا طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، 
اساس منابع اصلی استاندارد 

آیین نامه مرجع و نحوه اعمال آن در پروژه ها

در صورتی کهباشد، نامنظم در پالن و 
را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
نامنظمی ها در سازه  ایجاداز  حتی االمکان می باید

تمهیداتپیش بینی 
تمهیداتی که براي هر نامنظمی خالصه اثرات و 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، 
اساس منابع اصلی استاندارد 

آیین نامه مرجع و نحوه اعمال آن در پروژه ها

باشد، نامنظم در پالن و  
را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
حتی االمکان می باید

پیش بینی ، اجزاء سازه و دیافراگم ها
خالصه اثرات و 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استانداردها فاقد چنین شرایطی می باشد. آیین نامه 
اساس منابع اصلی استاندارد  نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این راهنما بر آنیم تا بر

آیین نامه مرجع و نحوه اعمال آن در پروژه ها

   گروه بندي ساختمان ها بر حسب نظم کالبدي
 1-2اگر خصوصیات کالبدي ساختمان داراي یکی از شرایط بند 

را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 
  را نداشته باشد، منظم می باشد.

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
حتی االمکان می باید مه سعی شده اثرات هر نامنظمی اشاره گردد.

اجزاء سازه و دیافراگم ها
خالصه اثرات و  1در جدول شماره 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

استانداردها فاقد چنین شرایطی می باشد. آیین نامه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این راهنما بر آنیم تا بر

آیین نامه مرجع و نحوه اعمال آن در پروژه ها در جهت درك برخی مفاهیم، تفاوت ضوابط با

گروه بندي ساختمان ها بر حسب نظم کالبدي
اگر خصوصیات کالبدي ساختمان داراي یکی از شرایط بند 

را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 
را نداشته باشد، منظم می باشد.

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
مه سعی شده اثرات هر نامنظمی اشاره گردد.

اجزاء سازه و دیافراگم هاهنگام طراحی 
در جدول شماره . ضروري می باشد

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

استانداردها فاقد چنین شرایطی می باشد. آیین نامه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این راهنما بر آنیم تا بر

در جهت درك برخی مفاهیم، تفاوت ضوابط با

گروه بندي ساختمان ها بر حسب نظم کالبدي
اگر خصوصیات کالبدي ساختمان داراي یکی از شرایط بند 

را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در 
را نداشته باشد، منظم می باشد.

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
مه سعی شده اثرات هر نامنظمی اشاره گردد.

هنگام طراحی د. در غیر این صورت 
ضروري می باشد

  وجود دارد، آورده شده است.

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

استانداردها فاقد چنین شرایطی می باشد. آیین نامه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این راهنما بر آنیم تا بر

در جهت درك برخی مفاهیم، تفاوت ضوابط با

گروه بندي ساختمان ها بر حسب نظم کالبدي
اگر خصوصیات کالبدي ساختمان داراي یکی از شرایط بند 

را داشته باشد، نامنظم در ارتفاع خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از شرایط مطرح شده در  2-2شرایط بند 
را نداشته باشد، منظم می باشد. 2- 2و  1- 

الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 
مه سعی شده اثرات هر نامنظمی اشاره گردد.ادا

د. در غیر این صورت 
ضروري می باشدبند اشاره خواهد شد، 

وجود دارد، آورده شده است.

  مقدمه  - 1

براي درك و استفاده راحت از آیین نامه ها و استاندارد ها در کشورهاي مختلف، به طور معمول شرح و 
راهنمایی توسط تدوین کنندگان به پیوست آن ضمیمه می گردد. متاسفانه در کشور ما اکثر 

استانداردها فاقد چنین شرایطی می باشد. آیین نامه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این راهنما بر آنیم تا بر

در جهت درك برخی مفاهیم، تفاوت ضوابط با
  .کنیم

  
گروه بندي ساختمان ها بر حسب نظم کالبدي - 2

اگر خصوصیات کالبدي ساختمان داراي یکی از شرایط بند 
شرایط بند 

- 2بندهاي 
الزم به توضیح است وجود نامنظمی در ساختمان باعث افزایش آسیب پذیري ساختمان در برابر زلزله خواهد 

ادادر  شد.
د. در غیر این صورت وشپرهیز 

بند اشاره خواهد شد، 
وجود دارد، آورده شده است.
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متعارفحدی مقاومت 

  دیافراگم
درجه  

ρ=1.2(  

  
* نیاز به بررسی درجه 

ρ=1.2(  
  * افزایش پیچش اتفاقی

  * کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

ρ=1.2(  

  * کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

ρ=1.2(  

  
* نیاز به بررسی درجه 

ρ=1.2(  

  

  

  
* طرح سیستم تکیه گاهی 

  تحت زلزله تشدید یافته

  

  

2 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

  تمهیدات

دیافراگم کنترل دقیق
 نیاز به بررسی

1.2= النامعینی (احتما

  * تحلیل دینامیکی
* نیاز به بررسی درجه 

1.2=نامعینی (احتماال 

* افزایش پیچش اتفاقی

* کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

1.2=نامعینی (احتماال 

* کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

1.2=نامعینی (احتماال 

  * تحلیل دینامیکی
* نیاز به بررسی درجه 

1.2=نامعینی (احتماال 

  * تحلیل دینامیکی

  * تحلیل دینامیکی

  * تحلیل دینامیکی
* طرح سیستم تکیه گاهی 

تحت زلزله تشدید یافته

  * تحلیل دینامیکی

  * تحلیل دینامیکی

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

تمهیدات

کنترل دقیق* 
نیاز به بررسی* 

نامعینی (احتما

* تحلیل دینامیکی
* نیاز به بررسی درجه 

نامعینی (احتماال 
* افزایش پیچش اتفاقی

* کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

نامعینی (احتماال 

* کنترل دقیق دیافراگم
* نیاز به بررسی درجه 

نامعینی (احتماال 

* تحلیل دینامیکی
* نیاز به بررسی درجه 

نامعینی (احتماال 

تخریب اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
  دارند.

* تحلیل دینامیکی

* تحلیل دینامیکی

* تحلیل دینامیکینیروهاي واژگونی بر تکیه گاه اعضاي مقاوم قطع 
* طرح سیستم تکیه گاهی 

تحت زلزله تشدید یافته

* تحلیل دینامیکیتغییر شکل زیاد طبقه ضعیف و تخریب ناشی از 

* تحلیل دینامیکی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  تغییر شکل زیاد اعضاي گوشه ساختمان

  نامنظمی در توزیع نیروهاي جانبی

تخریب اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
دارند. توجهی در ابعاد افقی سیستم باربر جانبی

نیروهاي واژگونی بر تکیه گاه اعضاي مقاوم قطع 

تغییر شکل زیاد طبقه ضعیف و تخریب ناشی از 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  تمرکز نیرو در دیافراگم

تغییر شکل زیاد اعضاي گوشه ساختمان

  تمرکز نیرو در دیافراگم

  تمرکز نیرو در دیافراگم

نامنظمی در توزیع نیروهاي جانبی

تخریب اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
توجهی در ابعاد افقی سیستم باربر جانبی

  حرکت مستقل طبقات

نیروهاي واژگونی بر تکیه گاه اعضاي مقاوم قطع 
  شده در ارتفاع

تغییر شکل زیاد طبقه ضعیف و تخریب ناشی از 
P-Delta 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  اثراتشماره 

تمرکز نیرو در دیافراگم  1

تغییر شکل زیاد اعضاي گوشه ساختمان  2

تمرکز نیرو در دیافراگم  3

تمرکز نیرو در دیافراگم  4

نامنظمی در توزیع نیروهاي جانبی  5

تخریب اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل   1
توجهی در ابعاد افقی سیستم باربر جانبی

حرکت مستقل طبقات  2

نیروهاي واژگونی بر تکیه گاه اعضاي مقاوم قطع   3
شده در ارتفاع

تغییر شکل زیاد طبقه ضعیف و تخریب ناشی از   4
Deltaاثرات  5  

 برخی آثار نامنظمی و تمهیدات الزم

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

شماره 
  بند

1-1-2  در پالن

2-1-2

  2-1-3

4-1-2  نامنظمی خارج از صفحه

5-1-2نامنظمی سیستم هاي غیر 

1-2-2  در ارتفاع

2-2-2

3-2-2باربر نامنظمی قطع سیستم 

4-2-2  نامنظمی مقاومت جانبی

5-2-2  نامنظمی سختی جانبی

برخی آثار نامنظمی و تمهیدات الزم

  شرایط نامنظمی

در پالن نامنظمی هندسی

  نامنظمی پیچشی

  نامنظمی در دیافراگم

نامنظمی خارج از صفحه

نامنظمی سیستم هاي غیر 
  موازي

در ارتفاع نامنظمی هندسی

  نامنظمی جرمی

نامنظمی قطع سیستم 
  جانبی

نامنظمی مقاومت جانبی

نامنظمی سختی جانبی

برخی آثار نامنظمی و تمهیدات الزم) : 1( جدول   
شرایط نامنظمی

نامنظمی هندسی

نامنظمی پیچشی

نامنظمی در دیافراگم

نامنظمی خارج از صفحه

نامنظمی سیستم هاي غیر 
موازي

نامنظمی هندسی

نامنظمی جرمی

نامنظمی قطع سیستم 
جانبی

نامنظمی مقاومت جانبی

نامنظمی سختی جانبی

  

جدول
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متعارفحدی مقاومت 

ه هاي 

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
. در واقع 

3 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

  در ساختمان باعث ایجاد نامنظمی در پالن می گردد.
ه هاي هم زمان در دو جهت در یکی از گوش

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
. در واقع )2(شکل  

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در ساختمان باعث ایجاد نامنظمی در پالن می گردد.
هم زمان در دو جهت در یکی از گوش

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
 ،مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

  درصد می باشد.

 نامنظمی هندسی در پالن ساختمان

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در ساختمان باعث ایجاد نامنظمی در پالن می گردد.
هم زمان در دو جهت در یکی از گوش

  )1(شکل  

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

 می باید براي نیروهاي درون صفحه طراحی گردد.

ASCE7، 15 .درصد می باشد

نامنظمی هندسی در پالن ساختمان

حرکت این بخش باعث چرخش و نهایتا 
 جدا شدن از بخش هاي دیگر خواهد شد.

 تاثیر نامنظمی هندسی در پالن ساختمان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در ساختمان باعث ایجاد نامنظمی در پالن می گردد.
هم زمان در دو جهت در یکی از گوشنامنظمی هندسی: در مواردي که پس رفتگی 
 .آن جهت باشد

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

می باید براي نیروهاي درون صفحه طراحی گردد.

ASCE7-10شرط نامنظمی هندسی در 

نامنظمی هندسی در پالن ساختمان

حرکت این بخش باعث چرخش و نهایتا 
جدا شدن از بخش هاي دیگر خواهد شد.

 تمرکز نیرو در محل اتصال

تاثیر نامنظمی هندسی در پالن ساختمان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در ساختمان باعث ایجاد نامنظمی در پالن می گردد. 1-5
نامنظمی هندسی: در مواردي که پس رفتگی 

آن جهت باشددرصد طول پالن در 

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

می باید براي نیروهاي درون صفحه طراحی گردد.

شرط نامنظمی هندسی در 

نامنظمی هندسی در پالن ساختمان ) :1شکل (

حرکت این بخش باعث چرخش و نهایتا 
جدا شدن از بخش هاي دیگر خواهد شد.

تمرکز نیرو در محل اتصال

تاثیر نامنظمی هندسی در پالن ساختمان ) :2

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  شرایط نامنظمی در پالن
1-2تا  1-1-2ط 

نامنظمی هندسی: در مواردي که پس رفتگی 
درصد طول پالن در  20ساختمان بیشتر از 

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات 
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

می باید براي نیروهاي درون صفحه طراحی گردد.

ASCE7:  شرط نامنظمی هندسی در

حرکت این بخش باعث چرخش و نهایتا 
جدا شدن از بخش هاي دیگر خواهد شد.

تمرکز نیرو در محل اتصال

2شکل (

شرایط نامنظمی در پالن
ط رایوجود هر یک از ش

نامنظمی هندسی: در مواردي که پس رفتگی  -1- 
ساختمان بیشتر از 

: وجود این نامنظمی باعث می گردد بخش هاي مختلف ساختمان در زلزله تمایل به حرکات توجه
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

می باید براي نیروهاي درون صفحه طراحی گردد.دیافراگم 

ASCE7-10تفاوت در 

شرایط نامنظمی در پالن -1- 2
وجود هر یک از ش

2 -1 -
ساختمان بیشتر از 

  
  
  
  
  
  
  
  

توجه
مستقل داشته باشند. و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

دیافراگم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تفاوت در 
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متعارفحدی مقاومت 

 ،مقادیر اشاره شده باشد
مطابق ضوابط     

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
درصد متوسط تغییرمکان 
و در مواردي که 

4 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

مقادیر اشاره شده باشد
مطابق ضوابط      3براي نمونه نامنظمی پالن نشان داده شده در شکل 

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
درصد متوسط تغییرمکان 

و در مواردي که  "زیاد
  )4(شکل 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

مقادیر اشاره شده باشدجهت بیشتر از 
براي نمونه نامنظمی پالن نشان داده شده در شکل 

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
درصد متوسط تغییرمکان  20بیشتر از 

زیاد" پیچشی 
(شکل  .پیچشی توصیف می شود

ASCE7-10 

 نامنظمی پیچشی در پالن ساختمان 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

جهت بیشتر از  یکدر 
براي نمونه نامنظمی پالن نشان داده شده در شکل 

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
1=Aj  بیشتر از

 نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی
پیچشی توصیف می شود

10نامنظمی هندسی در پالن ساختمان مطابق 

نامنظمی پیچشی در پالن ساختمان 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در  تنهاپس رفتگی 
براي نمونه نامنظمی پالن نشان داده شده در شکل 

  می باشد.

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
0/1طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن 

نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی
پیچشی توصیف می شود "شدید "درصد باشد، نامنظمی 

نامنظمی هندسی در پالن ساختمان مطابق 

نامنظمی پیچشی در پالن ساختمان 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

پس رفتگی نکته قابل توجه این است که اگر مقدار 
براي نمونه نامنظمی پالن نشان داده شده در شکل ایجاد نامنظمی هندسی نمی گردد. 

می باشد. D، تنها به دلیل شرایط گوشه 

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن 

نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی
درصد باشد، نامنظمی 

نامنظمی هندسی در پالن ساختمان مطابق  ) :

نامنظمی پیچشی در پالن ساختمان  ) :4شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نکته قابل توجه این است که اگر مقدار 
ایجاد نامنظمی هندسی نمی گردد. 

، تنها به دلیل شرایط گوشه 

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر 
طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن 

نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی
درصد باشد، نامنظمی  40این اختالف بیشتر از 

) :3شکل (

نکته قابل توجه این است که اگر مقدار 
ایجاد نامنظمی هندسی نمی گردد. 

ASCE7 تنها به دلیل شرایط گوشه ،

نامنظمی پیچشی: در مواردي که حداکثر تغییرمکانی نسبی در یک انتهاي ساختمان در هر  -2- 
طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن 

نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی
این اختالف بیشتر از 

نکته قابل توجه این است که اگر مقدار 
ایجاد نامنظمی هندسی نمی گردد. 

ASCE7-10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 -1 -

طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن 
نسبی در دو انتهاي ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی

این اختالف بیشتر از 
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متعارفحدی مقاومت 

  ) 5تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

5 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

 تغییر شکل نسبی طبقات 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

تغییر شکل نسبی طبقات 

تخریب ستون هاي گوشه ناشی از پیچش 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

5: ( Δ  تغییر شکل نسبی طبقات

تخریب ستون هاي گوشه ناشی از پیچش 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 

5شکل (

تخریب ستون هاي گوشه ناشی از پیچش  
 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 
6(  

 ) :6شکل (
  ساختمان

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 
6(شکل  می گردد.

تغییر شکل نسبی هر طبقه از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن طبقه بدست می آید. (شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه: وجود این نامنظمی باعث ایجاد تخریب اعضاي گوشه ساختمان به دلیل تغییر شکل زیاد در زلزله 
می گردد.
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متعارفحدی مقاومت 

 "شدید پیچشی

با توجه به اینکه در نرم افزار تغییر شکل مطلق 
     می باید مقدار تغییر شکل نسبی در 
آورد. اما براي سرعت 
نسبت 

 2/1استفاده کرد. به طوري که اگر این نسبت بیشتر از 
   )7رخ خواهد داد. (شکل 

6 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

شدید پیچشی"نامنظمی 
  

با توجه به اینکه در نرم افزار تغییر شکل مطلق 
می باید مقدار تغییر شکل نسبی در 
آورد. اما براي سرعت 

نسبت "ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 
استفاده کرد. به طوري که اگر این نسبت بیشتر از 
رخ خواهد داد. (شکل 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

نامنظمی  احداث ساختمان هاي با
III .مجاز است  

با توجه به اینکه در نرم افزار تغییر شکل مطلق 
می باید مقدار تغییر شکل نسبی در 

آورد. اما براي سرعت طبقه بدست 
ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 

استفاده کرد. به طوري که اگر این نسبت بیشتر از 
رخ خواهد داد. (شکل  د پیچشی

 تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

احداث ساختمان هاي با
IIIو  I ،IIدر مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

با توجه به اینکه در نرم افزار تغییر شکل مطلق 
می باید مقدار تغییر شکل نسبی در  ی،براي کنترل دقیق نامنظمی پیچش
طبقه بدست در هر را از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن 

ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 
استفاده کرد. به طوري که اگر این نسبت بیشتر از 

د پیچشیشدیباشد نامنظمی 

تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

احداث ساختمان هاي با محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم پیچشی:
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

ETABS 9.74:  با توجه به اینکه در نرم افزار تغییر شکل مطلق
براي کنترل دقیق نامنظمی پیچش
را از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن 

ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 
استفاده کرد. به طوري که اگر این نسبت بیشتر از  "تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه

باشد نامنظمی  1

تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم پیچشی:
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

ETABS 9.74 نرم افزار

براي کنترل دقیق نامنظمی پیچش
را از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن 

ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 
تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه

/4باشد نامنظمی زیاد پیچشی و اگر بیشتر از 

تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقهحداکثر نسبت 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم پیچشی:
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

نرم افزار در کنترل نامنظمی پیچشی
براي کنترل دقیق نامنظمی پیچشطبقات ارائه می شود، 

را از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن 
ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان 

تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقه
باشد نامنظمی زیاد پیچشی و اگر بیشتر از 

نسبت  ) :7شکل (

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم پیچشی:
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

کنترل نامنظمی پیچشی
طبقات ارائه می شود، 

را از اختالف تغییر شکل مطلق باال و پایین آن  هاگوشه 
ند طراحی در مراحل ابتدایی، می توان از خروجی نرم افزار که تحت عنوان بخشیدن به رو

تغیییر شکل مطلق به میانگین طبقهحداکثر 
باشد نامنظمی زیاد پیچشی و اگر بیشتر از 

شکل (

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم پیچشی:
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین نوع 

  
کنترل نامنظمی پیچشی
طبقات ارائه می شود، 

گوشه 
بخشیدن به رو

حداکثر 
باشد نامنظمی زیاد پیچشی و اگر بیشتر از 
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متعارفحدی مقاومت 

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی 

دیافراگم، به میزان مجموع 

. زلزله تغییر شکل هاي زیادي در دیافراگم ایجاد شود

درصد کل مساحت 
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 
با یا بدون 

 50بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

7 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی 

دیافراگم، به میزان مجموع 

زلزله تغییر شکل هاي زیادي در دیافراگم ایجاد شود

درصد کل مساحت  
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

با یا بدون  شو با دیوار برشی
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی 

دیافراگم، به میزان مجموع گهانی در مساحت 
  ) 9و  8(شکل 

زلزله تغییر شکل هاي زیادي در دیافراگم ایجاد شود
  .طراحی گردد

 15در صورتی که بازشو در لبه دیافراگم باشد و مساحت آن از 
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

شو با دیوار برشیز). اما اگر لبه با
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی 

گهانی در مساحت ا
(شکل  .درصد سطح طبقه، وجود داشته باشد

زلزله تغییر شکل هاي زیادي در دیافراگم ایجاد شود
طراحی گردد ناشی از زلزله

در صورتی که بازشو در لبه دیافراگم باشد و مساحت آن از 
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

). اما اگر لبه باالف
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

 نامنظمی در مساحت دیافراگم 

 نامنظمی در مساحت دیافراگم 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی 

ادر مواردي که تغییرن
درصد سطح طبقه، وجود داشته باشد

زلزله تغییر شکل هاي زیادي در دیافراگم ایجاد شودمی گردد در 
ناشی از زلزله دیافراگم می باید براي نیروهاي درون صفحه

در صورتی که بازشو در لبه دیافراگم باشد و مساحت آن از 
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

الف-10درصد باشد، شکل 
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

  ب)-

نامنظمی در مساحت دیافراگم 

نامنظمی در مساحت دیافراگم 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

این نامنظمی شامل دو حالت نامنظمی در مساحت دیافراگم و نامنظمی در دیافراگم: 

در مواردي که تغییرننامنظمی در مساحت دیافراگم: 
درصد سطح طبقه، وجود داشته باشد

می گردد در : وجود این نامنظمی باعث 
دیافراگم می باید براي نیروهاي درون صفحه

در صورتی که بازشو در لبه دیافراگم باشد و مساحت آن از 
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

درصد باشد، شکل  15
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

-10(شکل  مساحت کل رخ خواهد داد.

نامنظمی در مساحت دیافراگم  ) :9شکل (

نامنظمی در مساحت دیافراگم  ) :8شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در دیافراگم: نامنظمی 
  در سختی دیافراگم می شود.

نامنظمی در مساحت دیافراگم: 
درصد سطح طبقه، وجود داشته باشد 50سطوح بازشوي بیشتر از 

: وجود این نامنظمی باعث 
دیافراگم می باید براي نیروهاي درون صفحه

ASCE7:  در صورتی که بازشو در لبه دیافراگم باشد و مساحت آن از
دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 

15که در هر دو جهت بیش از 
بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از 

مساحت کل رخ خواهد داد.

Aopen

شکل (

نامنظمی  -3- 
در سختی دیافراگم می شود.

نامنظمی در مساحت دیافراگم:  
سطوح بازشوي بیشتر از 

: وجود این نامنظمی باعث توجه
دیافراگم می باید براي نیروهاي درون صفحه بنابراین

ASCE7-10در  

دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 
که در هر دو جهت بیش از 

بسته شده باشد، بازشو میانی محسوب می شود و نامنظمی تنها در صورت بزرگتر بودن از  نجره
مساحت کل رخ خواهد داد. د

open > 50% A

2 -1 -
در سختی دیافراگم می شود.

 - الف
سطوح بازشوي بیشتر از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه
بنابراین

  
 نکته

دیافراگم بیشتر باشد، احتمال نامنظمی به دلیل مشابهت با نامنظمی هندسی رخ خواهد داد. (در صورتی 
که در هر دو جهت بیش از 

نجرهپ
ددرص

  

Astory 
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متعارفحدی مقاومت 

طبقات 
 درصد سختی طبقات مجاور

استفاده کرد. در 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 
، سختی از 

8 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

طبقات  تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم
درصد سختی طبقات مجاور

استفاده کرد. در  11
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

، سختی از Δاعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم
درصد سختی طبقات مجاور 50بیشتر از 

11باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 

 (الف)

 ختی دیافرگم 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از
بیشتر از  یک طبقه

باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 

 وجود بازشو در کنار دیافراگم 

ختی دیافرگم مدل ساده تعیین س

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از
یک طبقه میزان سختی دیافراگم

باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 

وجود بازشو در کنار دیافراگم 

مدل ساده تعیین س

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از
میزان سختی دیافراگم

باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 

وجود بازشو در کنار دیافراگم  ) :10شکل (

مدل ساده تعیین س ) :11شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از
میزان سختی دیافراگم طوري که اگر

باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 
  تعیین می گردد.

 (ب)

نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از
طوري که اگر ، بهمی باشد

باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 
این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 

اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل 
تعیین می گردد. V/Δرابطه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
نامنظمی در سختی دیافراگم: این نوع نامنظمی ناشی از -ب

می باشد
باشد. براي تعیین سختی دیافراگم یک طبقه می توان از مدل ارائه شده در شکل 

این مدل بعد از مش بندي کف یک سمت دیافراگم مهار شده و در سمت دیگر نیروي برشی درون صفحه 
V  اعمال می شود. بعد از یک تحلیل دوبعدي (درون صفحه دیافراگم) و تعیین تغییر شکل

رابطه 
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متعارفحدی مقاومت 

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
  )12(شکل 

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 

ه بعضی اجزاي قائم باربر جانبی به موازات 

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
ساختمان با هر تعداد 

درجه  

9 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
(شکل .جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 

ه بعضی اجزاي قائم باربر جانبی به موازات 

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
ساختمان با هر تعداد 

 15زاویه اي کمتر از 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
  گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

ه بعضی اجزاي قائم باربر جانبی به موازات 

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
ساختمان با هر تعداد  دراثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

زاویه اي کمتر از  ه محورهاي اصلی ساختمان،

 نامنظمی خارج از صفحه اجزاء باربر جانبی  

 سیستم هاي غیر موازي

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

ه بعضی اجزاي قائم باربر جانبی به موازات نامنظمی سیستم هاي غیر موازي: در مواردي ک

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

ه محورهاي اصلی ساختمان،

نامنظمی خارج از صفحه اجزاء باربر جانبی  

سیستم هاي غیر موازي

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

نامنظمی سیستم هاي غیر موازي: در مواردي ک
  )13. (شکل 

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

ه محورهاي اصلی ساختمان،نسبت ب

نامنظمی خارج از صفحه اجزاء باربر جانبی  

سیستم هاي غیر موازينامنظمی 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

نامنظمی سیستم هاي غیر موازي: در مواردي ک
. (شکل محورهاي متعامد اصلی ساختمان نباشد

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

  طبقه، از تحلیل دینامیکی استفاده گردد.
نسبت ب اجزاء بار بر جانبی

  )14را باشد، قابل اغماض است. (شکل 

نامنظمی خارج از صفحه اجزاء باربر جانبی   ) :12شکل (

نامنظمی  ) :13شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

نامنظمی سیستم هاي غیر موازي: در مواردي ک
محورهاي متعامد اصلی ساختمان نباشد

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان 
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

طبقه، از تحلیل دینامیکی استفاده گردد.
اجزاء بار بر جانبی محور

را باشد، قابل اغماض است. (شکل 

شکل (

شکل (

نامنظمی خارج از صفحه: در مواردي که در سیستم باربرجانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروي  -4- 
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

نامنظمی سیستم هاي غیر موازي: در مواردي ک -5- 
محورهاي متعامد اصلی ساختمان نباشد

: وجود این نامنظمی در توزیع نیروهاي ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم و شکل مودهاي ساختمان توجه
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

طبقه، از تحلیل دینامیکی استفاده گردد.
محور در صورتی که

را باشد، قابل اغماض است. (شکل 

2 -1 -
جانبی مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزاي باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه: وجود این نامنظمی باعث می گردد انتقال نیروها بین اجزاء باربر جانبی از طریق دیافراگم صورت 
گیرد. بنابراین طراحی دیافراگم در محدوده انتقال بار اهمیت زیادي دارد.

  
2 -1 -

محورهاي متعامد اصلی ساختمان نباشد
  
  
  
  
  
  
  

توجه
اثرات قابل توجهی میگذارد. توصیه می گردد در صورت ایجاد این نامنظمی 

طبقه، از تحلیل دینامیکی استفاده گردد.
در صورتی که

را باشد، قابل اغماض است. (شکل دا
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متعارفحدی مقاومت 

 130نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 

10 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

  ایجاد نامنظمی در ارتفاع می گردد.
نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 

 ) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ایجاد نامنظمی در ارتفاع می گردد.
نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 

Ɵ<15 

) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)

 

 در سیستم قاب ساده مهار بندي

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ایجاد نامنظمی در ارتفاع می گردد.
نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 

) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)

 ) : نامنظمی هندسی در ارتفاع
 

If di>

در سیستم قاب ساده مهار بندي

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ایجاد نامنظمی در ارتفاع می گردد. در ساختمان باعث
نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 

 .  

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 

) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)

) : نامنظمی هندسی در ارتفاع1
 iطول افقی سیستم مقاوم جانبی طبقه 

If di>1.3di+1     

در سیستم قاب ساده مهار بندي نامنظمی هندسی در ارتفاع

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  
در ساختمان باعث 5- 2

نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 
. )15(شکل  .درصد آن در طبقات مجاور باشد

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 
  

) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)

15(شکل 
طول افقی سیستم مقاوم جانبی طبقه 

     or      di>

نامنظمی هندسی در ارتفاعنمونه 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  شرایط نامنظمی در ارتفاع
2-2تا  2-2-1

نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 
درصد آن در طبقات مجاور باشد

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 
  نشان داده شده است.

) : چشم پوشی از زاویه کم سیستم هاي غیر موازي (براي نمونه قاب خمشی)14شکل (

di : طول افقی سیستم مقاوم جانبی طبقه

or      di>1.3di-1  

نمونه ) : 16شکل (

شرایط نامنظمی در ارتفاع
2وجود هر یک از شروط 

نامنظمی هندسی: در مواردي که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از  -1- 
درصد آن در طبقات مجاور باشد

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 
نشان داده شده است. 17و 

شکل (

شکل (

  
  
  
  
  
  
  
  

شرایط نامنظمی در ارتفاع - 2- 2
وجود هر یک از شروط 

2 -2 -
درصد آن در طبقات مجاور باشد

  
  
  
  
  
  

نمونه اي از نامنظمی هندسی در ارتفاع براي سیستم قاب ساده مهاربندي و قاب خمشی در شکل هاي 
و  16
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متعارفحدی مقاومت 

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 

درصد با جرم هاي طبقات مجاور 

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

11 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 

درصد با جرم هاي طبقات مجاور 

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 

درصد با جرم هاي طبقات مجاور 
  .طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

 در سیستم قاب خمشی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
  داشته اند، می گردد. 

درصد با جرم هاي طبقات مجاور  50: در مواردي که جرم هر طبقه بیشتر از 
طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 
  در این شرایط می باشد.
طبقه روي خود باشد، نامنظمی  Driftبرابر  1

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

در سیستم قاب خمشی نامنظمی هندسی در ارتفاع

 در ارتفاع جرمی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
داشته اند، می گردد. 

: در مواردي که جرم هر طبقه بیشتر از 
طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 
در این شرایط می باشد.

3/1هر طبقه کمتر از 

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

نامنظمی هندسی در ارتفاع

جرمی) : نامنظمی 1

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل 
داشته اند، می گردد. سیستم باربر جانبی 

: در مواردي که جرم هر طبقه بیشتر از 
طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد. 
در این شرایط می باشد.توصیه استفاده از تحلیل دینامیکی 
Drift  هر طبقه کمتر از

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

نامنظمی هندسی در ارتفاعنمونه ) : 

18شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

باعث ایجاد تخریب ستون ها ودیگر اعضاء در مرز دو طبقه اي که تغییر قابل  توجه: وجود این نامنظمی
سیستم باربر جانبی توجهی در ابعاد افقی 

: در مواردي که جرم هر طبقه بیشتر از یجرمنامنظمی 
طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا هستند .)18(شکل ،

باعث حرکت مستقل طبقه با جرم متفاوت و در نهایت ایجاد تخریب می گردد.  توجه: وجود این نامنظمی
توصیه استفاده از تحلیل دینامیکی 

ASCE7:  اگرDrift

  .جرمی قابل چشم پوشی است

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

) : 17شکل (

توجه: وجود این نامنظمی
توجهی در ابعاد افقی 

نامنظمی  -2- 
،ت داشته باشد

توجه: وجود این نامنظمی
توصیه استفاده از تحلیل دینامیکی 

ASCE7-10در  استثناء

جرمی قابل چشم پوشی است

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردي که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع  -3- 
شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 

  
  
  
  
  
  
  
  

توجه: وجود این نامنظمی
توجهی در ابعاد افقی 

  
2 -2 -
ت داشته باشدوتفا
  
  
  
  
  
  
  

توجه: وجود این نامنظمی
توصیه استفاده از تحلیل دینامیکی 

استثناء
جرمی قابل چشم پوشی است

  
2 -2 -

شده باشد، به طوري که آثار ناشی از واژگونی روي تیرها، دال ها، ستون ها و دیوارهاي تکیه گاهی 
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متعارفحدی مقاومت 

ع جابجایی 

داشته باشد، سازه 
ستون ها یا دیگر اعضاء زیر 

  ب)-20

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند، 

ت جانبی 
نامیده می شود. در مواردي که 

  )21. (شکل 

12 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ع جابجایی در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا
  )19(شکل 

داشته باشد، سازه  افقی خود
ستون ها یا دیگر اعضاء زیر 

20(شکل  ظم خواهد شد.

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند، 

ت جانبی مودرصد مقا
نامیده می شود. در مواردي که 

. (شکل توصیف می شود

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا
(شکل  درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

افقی خوددر شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
ستون ها یا دیگر اعضاء زیر اگر جابجایی بیشتر باشد، 

ظم خواهد شد.عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند، 

درصد مقا 80نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از 
نامیده می شود. در مواردي که  
توصیف می شود "طبقه خیلی ضعیف

 در ارتفاع

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
اگر جابجایی بیشتر باشد، 

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند، 

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از 
 "فطبقه ضعی

طبقه خیلی ضعیف

 در ارتفاع قطع سیستم باربر جانبی

در ارتفاع درون صفحه سیستم باربر جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
اگر جابجایی بیشتر باشد،  .)الف-

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند، 
  براي نیروي ناشی از زلزله تشدید یافته طرح شوند.

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از 
طبقه ضعی"طبقه روي خود کمتر باشد، چنین طبقه اي اصطالحًا 

طبقه خیلی ضعیف"درصد کاهش یابد، طبقه اصطالحاً 

قطع سیستم باربر جانبی

درون صفحه سیستم باربر جانبی

 ) ب(

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
-20در آستانه نامنظمی قرار می گیرد. (شکل 

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

می باید کلیه اعضاي تکیه گاهی که تحت تاثیر واژگونی قرار دارند،  توجه: در صورت وجود این نامنظمی،
براي نیروي ناشی از زلزله تشدید یافته طرح شوند.

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از 
طبقه روي خود کمتر باشد، چنین طبقه اي اصطالحًا 

درصد کاهش یابد، طبقه اصطالحاً 

قطع سیستم باربر جانبی) : نامنظمی 

درون صفحه سیستم باربر جانبیجابجایی 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در شرایطی این نامنظمی رخ خواهد داد که عضو باربر جانبی در ارتفا .تغییراتی ایجاد کند
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
در آستانه نامنظمی قرار می گیرد. (شکل 

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

توجه: در صورت وجود این نامنظمی،
براي نیروي ناشی از زلزله تشدید یافته طرح شوند.

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از 
طبقه روي خود کمتر باشد، چنین طبقه اي اصطالحًا 

درصد کاهش یابد، طبقه اصطالحاً 

) : نامنظمی 19شکل (

جابجایی ) : 20شکل (

تغییراتی ایجاد کند
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
در آستانه نامنظمی قرار می گیرد. (شکل 

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن

توجه: در صورت وجود این نامنظمی،
براي نیروي ناشی از زلزله تشدید یافته طرح شوند.

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردي که مقاومت جانبی طبقه از  -4- 
طبقه روي خود کمتر باشد، چنین طبقه اي اصطالحًا 

درصد کاهش یابد، طبقه اصطالحاً  65مقدار فوق به 

) الف(

تغییراتی ایجاد کند
درون صفحه بیش از حداکثر طول اعضاي باربر جانبی پایین و باال داشته باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  

در شرایطی که عضو باربر جانبی در ارتفاع جابجایی درون صفحه برابر طول 
در آستانه نامنظمی قرار می گیرد. (شکل 

عضو باربر جانبی فوقانی تحت آثار ناشی از واژگونی قرار گرفته و سازه نامن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه: در صورت وجود این نامنظمی،
براي نیروي ناشی از زلزله تشدید یافته طرح شوند.

  
2 -2 -

طبقه روي خود کمتر باشد، چنین طبقه اي اصطالحًا 
مقدار فوق به 

 



  

 54 از 13

 

 

متعارفحدی مقاومت 

احداث ساختمان هاي با طبقه خیلی ضعیف 

ضعیف در مناطق خطر نسبی زیاد و 
خیلی ضعیف در مناطق با خطر نسبی 

درصد سختی 
ي خود باشد. 
درصد و 

13 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

احداث ساختمان هاي با طبقه خیلی ضعیف 

ضعیف در مناطق خطر نسبی زیاد و 
خیلی ضعیف در مناطق با خطر نسبی 

درصد سختی  70سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 
ي خود باشد. ختی هاي جانبی سه طبقه رو

درصد و  60در مواردي که مقادیر فوق به ترتیب به 
22(   

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

احداث ساختمان هاي با طبقه خیلی ضعیف 

ضعیف در مناطق خطر نسبی زیاد و 
خیلی ضعیف در مناطق با خطر نسبی 

سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 
ختی هاي جانبی سه طبقه رو

در مواردي که مقادیر فوق به ترتیب به 
22. (شکل طبقه اصطالحًا طبقه خیلی نرم توصیف می شود

 نامنظمی مقاومت جانبی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

احداث ساختمان هاي با طبقه خیلی ضعیف  :مقاومت جانبی

ضعیف در مناطق خطر نسبی زیاد و  احداث ساختمان هاي با طبقه
خیلی ضعیف در مناطق با خطر نسبی  طبقه 

  

سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 
ختی هاي جانبی سه طبقه روس

در مواردي که مقادیر فوق به ترتیب به 
طبقه اصطالحًا طبقه خیلی نرم توصیف می شود

نامنظمی مقاومت جانبی

 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

مقاومت جانبی
  .در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر مجاز نیست

احداث ساختمان هاي با طبقه
 ساختمان هاي با

  .مجاز نیست ) 

سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 
سدرصد متوسط 

در مواردي که مقادیر فوق به ترتیب به . چنین طبقه اي اصطالحًا طبقه نرم نامیده می شود
طبقه اصطالحًا طبقه خیلی نرم توصیف می شود

نامنظمی مقاومت جانبی) : 21

 جانبی سختی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

مقاومت جانبیمحدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر مجاز نیست

ASCE7: احداث ساختمان هاي با طبقه
ASCE ساختمان هاي با) و

) ASCEدر  Fو 

سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 
درصد متوسط  80جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از 

چنین طبقه اي اصطالحًا طبقه نرم نامیده می شود
طبقه اصطالحًا طبقه خیلی نرم توصیف می شود

21شکل (

سختینامنظمی ) : 22

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر مجاز نیست

ASCE7-10محدودیت در 

ASCEدر  Fو  Eخیلی زیاد (نواحی 

و  E و D(نواحی 

سختی جانبی: در مواردي که سختی جانبی هر طبقه کمتر از نامنظمی 
جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از 

چنین طبقه اي اصطالحًا طبقه نرم نامیده می شود
طبقه اصطالحًا طبقه خیلی نرم توصیف می شود ،درصد کاهش پیدا کنند

22شکل (

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر مجاز نیست

محدودیت در تفاوت 
خیلی زیاد (نواحی 

(نواحی  متوسط و باالتر

نامنظمی  -5- 
جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از 

چنین طبقه اي اصطالحًا طبقه نرم نامیده می شود
درصد کاهش پیدا کنند

  
  
  
  
  
  
  

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر مجاز نیست

  
تفاوت 

خیلی زیاد (نواحی 
متوسط و باالتر

  
2 -2 -

جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از 
چنین طبقه اي اصطالحًا طبقه نرم نامیده می شود

درصد کاهش پیدا کنند 70
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متعارفحدی مقاومت 

K=1/δ 

    باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

 "طبقه خیلی نرم

در مناطق خطر نسبی زیاد 

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

14 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

δبراي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

طبقه خیلی نرم"احداث ساختمان هاي با 
  .مجاز است

در مناطق خطر نسبی زیاد 

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

احداث ساختمان هاي با 
II  وIII مجاز است

در مناطق خطر نسبی زیاد  "طبقه خیلی نرم

طبقه روي خود باشد، نامنظمی 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

احداث ساختمان هاي با  :مقاومت جانبی
I  ،IIدر مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

طبقه خیلی نرم"

طبقه روي خود باشد، نامنظمی  Driftبرابر  1

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

مقاومت جانبی
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

احداث ساختمان هاي با 
  .مجاز نیست

3/1هر طبقه کمتر از 

 طبقه جانبی

 ) : اثرات طبقه نرم

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات

مقاومت جانبیمحدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

ASCE7:  احداث ساختمان هاي با
ASCE (مجاز نیست

Drift  هر طبقه کمتر از
  .سختی جانبی قابل چشم پوشی است

جانبی سختی تعیین

) : اثرات طبقه نرم24شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 
  )23(شکل 

باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجه طبقه نرم و احتمال خرابی ناشی از اثرات توجه: وجود این نامنظمی
  می گردد. 

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

ASCE7-10محدودیت در 

ASCEدر  Fو  Eو خیلی زیاد (نواحی 

ASCE7:  اگرDrift

سختی جانبی قابل چشم پوشی است

تعیین) : 23شکل (

شکل (

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 
(شکل  استفاده کرد.

توجه: وجود این نامنظمی
P-Delta  .می گردد

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

محدودیت در تفاوت 
و خیلی زیاد (نواحی 

ASCE7-10در  استثناء

سختی جانبی قابل چشم پوشی است

شکل (

براي تعیین سختی طبقه می توان بعد از اعمال نیروي واحد و تعیین جابجایی طبقه، از رابطه 
استفاده کرد.

  
  
  
  
  
  

توجه: وجود این نامنظمی
Delta

  
  
  
  
  
  
  
  
  

محدودیت در احداث ساختمان هاي نامنظم 
در مناطق با خطر نسبی متوسط و باالتر، تنها بر روي زمین هاي نوع 

  
تفاوت 

و خیلی زیاد (نواحی 
  

استثناء
سختی جانبی قابل چشم پوشی است
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متعارفحدی مقاومت 

تا     3-1

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

  
 2در جدول شماره 

در نظر گرفته شود، 

15 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

3و سیستم دوگانه در بندهاي 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
   .در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

Δ – P  باشند.  
در جدول شماره 

در نظر گرفته شود، 
  در جدول مشخص شده است.

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

  ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

و سیستم دوگانه در بندهاي 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

Δقاب هاي گیر دار باید قادر به تحمل اثر ناشی از اثر 

 ASCE7-10  در جدول شماره
در نظر گرفته شود،  ASCE7 لرزه اي

در جدول مشخص شده است.

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

و سیستم دوگانه در بندهاي  مربوط به سه سیستم متداول قاب ساختمانی، قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

قاب هاي گیر دار باید قادر به تحمل اثر ناشی از اثر 
 و 2800در استاندارد 

لرزه اي پهنه بندي
ASCE .در جدول مشخص شده است

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

   سیستم سازه اي
ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

مربوط به سه سیستم متداول قاب ساختمانی، قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

قاب هاي گیر دار باید قادر به تحمل اثر ناشی از اثر 
در استاندارد  ،محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ساختمانی
پهنه بندي Dمنطقه  معادل

ASCE7-10و  2800

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

سیستم سازه ايحسب 
ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

مربوط به سه سیستم متداول قاب ساختمانی، قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 
  .بارهاي جانبی مشارکت نخواهند داشت

قاب هاي گیر دار باید قادر به تحمل اثر ناشی از اثر در صورت وجود اتصاالت گیردار، 
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ساختمانی

معادلدر صورتی که شیراز 
2800اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

حسب گروه بندي ساختمان ها بر 
ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

  سیستم دیوارهاي باربر
  سیستم قاب ساختمانی

  
  سیستم دوگانه یا ترکیبی

مربوط به سه سیستم متداول قاب ساختمانی، قاب خمشی

  سیستم قاب ساختمانی
نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 

در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود
ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل 

بارهاي جانبی مشارکت نخواهند داشت
در صورت وجود اتصاالت گیردار، 

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ساختمانی
در صورتی که شیراز  

اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

گروه بندي ساختمان ها بر 
ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

سیستم دیوارهاي باربر
سیستم قاب ساختمانی
  سیستم قاب خمشی

سیستم دوگانه یا ترکیبی
  سیستم کنسولی
  سایر سیستم ها

مربوط به سه سیستم متداول قاب ساختمانی، قاب خمشیتوضیحات 
  اشاره شده است.

سیستم قاب ساختمانی
نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 

در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود
ساختمانی در این سیستم می توانند داراي اتصاالت ساده و یا گیردار باشند، ولی در تحمل قاب هاي 

بارهاي جانبی مشارکت نخواهند داشت
در صورت وجود اتصاالت گیردار، 

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ساختمانی
 ارائه گردیده است.

اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

گروه بندي ساختمان ها بر  - 3
ساختمان ها بر حسب سیستم سازه اي به شش گروه تقسیم بندي می گردند.

سیستم دیوارهاي باربر- الف
سیستم قاب ساختمانی-ب
سیستم قاب خمشی-ج
سیستم دوگانه یا ترکیبی-د
سیستم کنسولی-ه
سایر سیستم ها-و

توضیحات 
اشاره شده است. 3- 3
سیستم قاب ساختمانی -1- 3

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت 
در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده تأمین می شود

قاب هاي 
بارهاي جانبی مشارکت نخواهند داشت

در صورت وجود اتصاالت گیردار، 
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ساختمانی

ارائه گردیده است.
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

3
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متعارفحدی مقاومت 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست. و براي  
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر براي  

  

 

16 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست. و براي  
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر براي  

  متر افزایش یابد:

  .ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

NL= Not Limited 

 

Seismic Design Category

B C

NL NL

- -

NL NL

NL 48.7

NL NL

NL NL

NL NL

NL NL

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست. و براي  
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر براي  

  .متر محدود می گردد

متر افزایش یابد: 75متر به 

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

NL= Not Limited محدودیت ون

ASCE7-10 

Seismic Design Category

C D 

NL 48.7 48.7

- - 

NL NP NP

48.7 NP NP

NL 48.7 48.7

NL 48.7 48.7

NL 10.6 10.6

NL 48.7 48.7

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست. و براي  
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر براي   2و  1در مناطق لرزه خیزي 

متر محدود می گردد 

متر به  50ایط زیر موجود باشد ، می تواند از 

  ساختمان داراي نامنظمی در پالن از نوع شدید پیچشی نباشد.

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

ونبد   , NP= Not Permitted

 

Seismic Design Category 

E F 

48.7 30.5 

- - 

NP NP 

NP NP 

48.7 30.5 

48.7 30.5 

10.6 NP 

48.7 30.5 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست. و براي  » بااهمیت خیلی زیاد و زیاد
در مناطق لرزه خیزي 

 15به  4و  3در مناطق 

ایط زیر موجود باشد ، می تواند از 

  باشد.

ساختمان داراي نامنظمی در پالن از نوع شدید پیچشی نباشد.

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

, NP= Not Permitted نیست

2800-4 

H (متر) 
            

50  

35 

- 1[ 

 دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح 15

50  

50 

15  

50 [ 

 ساختمانی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

بااهمیت خیلی زیاد و زیاد
در مناطق لرزه خیزي » همیت متوسط
در مناطق » بااهمیت متوسط

ایط زیر موجود باشد ، می تواند از ارتفاع مجاز در صورتی که شر

  ،II  وIII .باشد

ساختمان داراي نامنظمی در پالن از نوع شدید پیچشی نباشد.

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

نیست مجاز   

  
           سیستم مقاوم در برابر
 نیروي هاي جانبی

 ]2دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه [

 دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

1دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی [

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

 ]2اربندي واگراي ویژه فوالدي [

 مهاربندي کمانش تاب

 مهاربندي همگراي معمولی فوالدي

]2مهاربندي همگراي ویژه فوالدي [

ساختمانیمحدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

بااهمیت خیلی زیاد و زیاد«هاي ختمان 
همیت متوسط ساختمان هاي با

بااهمیت متوسط

ارتفاع مجاز در صورتی که شر

 Iزمین ساختگاه از نوع 

ساختمان داراي نامنظمی در پالن از نوع شدید پیچشی نباشد.

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد

  
سیستم مقاوم در برابر
نیروي هاي جانبی

دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه [

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی [

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

اربندي واگراي ویژه فوالدي [مه

مهاربندي کمانش تاب

مهاربندي همگراي معمولی فوالدي

مهاربندي همگراي ویژه فوالدي [

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب 

ختمان براي سا
ساختمان هاي با

بااهمیت متوسط«ساختمان هاي 

ارتفاع مجاز در صورتی که شر

زمین ساختگاه از نوع  - الف

ساختمان داراي نامنظمی در پالن از نوع شدید پیچشی نباشد. -ب

ساختمان در هر امتداد اصلی داراي سیستم مقاوم جانبی در هر دو طرف مرکز جرم باشد-پ

  

  سیستم سازه

دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه [ -1

سیستم قاب 
  ساختمانی

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط -2

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی [ -3

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح -4

مه -5

مهاربندي کمانش تاب -6

مهاربندي همگراي معمولی فوالدي -7

مهاربندي همگراي ویژه فوالدي [ -8

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ) :    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
براي سا ]1[
ساختمان هاي با«

ساختمان هاي 

ارتفاع مجاز در صورتی که شر ]2[

الف

ب

پ
  
  
  
  

  

سیستم سازه

سیستم قاب  -ب
ساختمانی

2( جدول
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متعارفحدی مقاومت 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 

ارائه  3
در نظر گرفته شود، 
در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

Seismic Design Category

B 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL= Not Limited

NP= Not Permitted

براي  در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست.
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر این سیستم 

  

17 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 

  قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
3در جدول شماره 

در نظر گرفته شود، 
در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

ASCE7-10

Seismic Design Category

C D 

NL NL NL

NL NP NP

NP NP NP

NL NL NL

NL 35 NP

NL NP NP

NL= Not Limitedمحدودیت

NP= Not Permitted نیست

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست.
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر این سیستم 

  .متر محدود می گردد

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
ASCE7-  در جدول شماره

در نظر گرفته شود،  ASCE7پهنه بندي لرزه اي 
در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

10 

Seismic Design Category 

E F 

NL NL 

NP NP 

NP NP 

NL NL 

NP NP 

NP NP 

محدودیت ونبد  

نیست مجاز  

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست.
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر این سیستم 

متر محدود می گردد 15به 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
  نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
10-و  2800محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

پهنه بندي لرزه اي 
ASCE  در جدول با عالمت دایره مشخص شده

2800-4   

H (متر)                   

200 

35 

- 

200 

50 

- 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست.
مجاز نیست. ارتفاع حداکثر این سیستم  2و  1

به  4و  3در مناطق لرزه خیزي 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

  سازه هاي با       قاب هاي خمشی در پیرامون 

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

پهنه بندي لرزه اي  Dگردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
ASCE7-10و  2800

 

                  سیستم مقاوم در برابر
 نیروي هاي جانبی

 قاب خمشی بتن آرمه ویژه

 قاب خمشی بتن آرمه متوسط

 ]1[قاب خمشی بتن آرمه معمولی 

 قاب خمشی فوالدي ویژه

 قاب خمشی فوالدي متوسط

 ]1[قاب خمشی فوالدي معمولی 

در تمام مناطق لرزه خیزي مجاز نیست.» با اهمیت خیلی زیاد و زیاد
1در مناطق لرزه خیزي 

در مناطق لرزه خیزي 

 خمشی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

  قاب هاي خمشی کامل 

سازه هاي با       قاب هاي خمشی در پیرامون 

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
2800اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

سیستم مقاوم در برابر
نیروي هاي جانبی

قاب خمشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط

قاب خمشی بتن آرمه معمولی 

قاب خمشی فوالدي ویژه

قاب خمشی فوالدي متوسط

قاب خمشی فوالدي معمولی 

با اهمیت خیلی زیاد و زیاد
در مناطق لرزه خیزي » اهمیت متوسط

در مناطق لرزه خیزي » با اهمیت متوسط

خمشیمحدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

قاب هاي خمشی کامل 

سازه هاي با       قاب هاي خمشی در پیرامون 

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

  

  

قاب خمشی بتن آرمه ویژه -1

  سیستم قاب خمشی

قاب خمشی بتن آرمه متوسط-2

قاب خمشی بتن آرمه معمولی -3

قاب خمشی فوالدي ویژه-4

قاب خمشی فوالدي متوسط-5

قاب خمشی فوالدي معمولی -6

 

 
با اهمیت خیلی زیاد و زیاد«براي ساختمان هاي

اهمیت متوسطبا 
با اهمیت متوسط«براي ساختمان هاي 

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب 

سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

قاب هاي خمشی کامل                       

سازه هاي با       قاب هاي خمشی در پیرامون 

قاب هاي خمشی در قسمتی از پالن و قاب هاي ساده در سایر قسمت هاي پالن                     
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

  است.

  سیستم سازه

سیستم قاب خمشی

براي ساختمان هاي
با « ساختمان هاي

براي ساختمان هاي 

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب ) : 3

سیستم قاب خمشی -2- 3

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي فضایی تحمل شده و مقاومت در برابر 
نیروهاي جانبی نیز توسط قاب هاي خمشی تأمین می گردد.

                      

سازه هاي با       قاب هاي خمشی در پیرامون 

                     
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي قاب خمشی، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

است.
  

سیستم قاب خمشی -ب

براي ساختمان هاي ]1[
ساختمان هاي

براي ساختمان هاي 

( جدول
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متعارفحدی مقاومت 

ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

درصد نیروهاي جانبی در تراز پایه و 
درصد نیروهاي جانبی 

ارائه  4
در نظر گرفته شود، 
در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل 

18 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

درصد نیروهاي جانبی در تراز پایه و 
درصد نیروهاي جانبی 

4در جدول شماره 
در نظر گرفته شود، 
در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل 

 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

درصد نیروهاي جانبی در تراز پایه و 
درصد نیروهاي جانبی  50دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

ASCE  در جدول شماره
در نظر گرفته شود،  ASCE7پهنه بندي لرزه اي 

در جدول با عالمت دایره مشخص شده 

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل 

 % نیروي زلزله50

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  ساختمانی تحمل می شوند.
ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

  د.به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد
درصد نیروهاي جانبی در تراز پایه و  25قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

E7-10و  2800

پهنه بندي لرزه اي 
ASCE  در جدول با عالمت دایره مشخص شده

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل 

50% و دیواربرشی یا مهاربند براي 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ساختمانی تحمل می شوند.
ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد
قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

2800محدودیت ارتفاعی سیستم هاي دوگانه، در استاندارد 
پهنه بندي لرزه اي  Dگردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 

ASCE7-10و  2800

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل 

  

% و دیواربرشی یا مهاربند براي 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  
  نوعی سیستم سازه اي است که در آن: 

ساختمانی تحمل می شوند.بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي 
ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد
قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 
  

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي دوگانه، در استاندارد 
گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 

2800اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، و در مواردي که دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده )26، (شکل 

در آن باید برابر ضریب رفتار در سیستم قاب خمشی با شکل  Rالزام بند فوق را اقناع نکنند، ضریب رفتار 
  )27(شکل  پذیر متناظر در نظر گرفته شود.

% و دیواربرشی یا مهاربند براي 25) : کنترل قاب خمشی براي 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  سیستم دوگانه یا ترکیبی
نوعی سیستم سازه اي است که در آن: 

بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي 
ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده 
همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 

به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد
قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 
  )25(شکل  

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي دوگانه، در استاندارد 
گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 

اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 
، (شکل ساختمانی محسوب می شود

الزام بند فوق را اقناع نکنند، ضریب رفتار 
پذیر متناظر در نظر گرفته شود.

) : کنترل قاب خمشی براي 

سیستم دوگانه یا ترکیبی
نوعی سیستم سازه اي است که در آن: 

بارهاي قائم عمدتًا توسط قاب هاي  
ت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده ممقاو

همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 
به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد

قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 
دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

 در تراز پایه باشند.
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي دوگانه، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

  است.
تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 

ساختمانی محسوب می شود
الزام بند فوق را اقناع نکنند، ضریب رفتار 

پذیر متناظر در نظر گرفته شود.

) : کنترل قاب خمشی براي 25شکل (

سیستم دوگانه یا ترکیبی -3- 3
نوعی سیستم سازه اي است که در آن: 

 - الف
مقاو-ب

همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی تأمین می شود. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه 
به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می گرد

قاب هاي خمشی باید مستقًال قادر به تحمل حداقل -پ
دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده باید مستقًال قادر به تحمل حداقل 

در تراز پایه باشند.
محدودیت ارتفاعی سیستم هاي دوگانه، در استاندارد 

گردیده است. در صورتی که شیراز معادل منطقه 
اختالف محدودیت هاي ارتفاعی استاندارد 

است.
تبصره : در مواردي که قاب هاي خمشی الزام بند (پ) را اقناع نکنند، سیستم دوگانه جزء سیستم قاب 

ساختمانی محسوب می شود
الزام بند فوق را اقناع نکنند، ضریب رفتار 

پذیر متناظر در نظر گرفته شود.
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متعارفحدی مقاومت 

Seismic Design Category

B 

NL NL

NL NL

- 

- 

NL NL

- 

NL NL

NL NL

NL= Not Limited

NP= Not Permitted

19 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ASCE7-10

Seismic Design Category

C D 

NL NL NL

NL 160 100

- - 

- - 

NL NL NL

- - 

NL NL NL

NL 35 NP

NL= Not Limited 

NP= Not Permitted

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

10 2800

Seismic Design Category H 

E F 

NL NL 

100 100 

- - 

- - 

NL NL 

- - 

NL NL 

NP NP 

 
NP= Not Permitted 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

2800-4   

H (متر)  سیستم مقاوم در برابر نیروي هاي

200 
  قاب خمشی ویژه(فوالدي یا بتنی)

 

70 
  

50 
  

 

50 
 

200 
 

70 
 

200 

70 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

سیستم مقاوم در برابر نیروي هاي 
 جانبی

قاب خمشی ویژه(فوالدي یا بتنی)

 + دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه

  قاب خمشی بتن آرمه متوسط

 + دیوار برشی بتن آرمه ویژه

  قاب خمشی بتن آرمه متوسط

 + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

  قاب خمشی فوالدي متوسط

 + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

  قاب خمشی فوالدي ویژه

 + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

  قاب خمشی فوالدي متوسط

 + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي ویژه + 
 مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط + 
 مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

سیستم مقاوم در برابر نیروي هاي 
جانبی

قاب خمشی ویژه(فوالدي یا بتنی) -

+ دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط -

+ دیوار برشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط -

+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط

قاب خمشی فوالدي متوسط -

+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط

قاب خمشی فوالدي ویژه -

+ مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط -

+ مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي ویژه +  -
مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط + -
مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

 دوگانهمحدودیت ارتفاعی سیستم هاي 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  

سیستم مقاوم در برابر نیروي هاي    سیستم سازه

1-

+ دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه  

  سیستم دوگانه ترکیبی

2-

+ دیوار برشی بتن آرمه ویژه  

3-

+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط  

4-

+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط  

5-

+ مهاربندي واگراي ویژه فوالدي  

6-

+ مهاربندي واگراي ویژه فوالدي  

7-
مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

8-
مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي 

سیستم سازه

سیستم دوگانه ترکیبی -

محدودیت ارتفاعی سیستم هاي ) : 4(    

-ت

  
  
  

 جدول
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متعارفحدی مقاومت 

ساختمان داراي قاب ساده 
اما در حال حاضر مطابق ضوابط 
می باید مهابندها 
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از 

Moment Frame

Not Conntroled

Braces

Not Conntroled for For 50%

20 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ساختمان داراي قاب ساده 
اما در حال حاضر مطابق ضوابط 

می باید مهابندها  ،% نیروي زلزله نباشد
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از 

Moment Frame 

Not Conntroled For 25%

Building Frame System

Braces 

Not Conntroled for For 50%

 نباشد.

 استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ساختمان داراي قاب ساده متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
اما در حال حاضر مطابق ضوابط  ).

% نیروي زلزله نباشد
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از 

For 25% 

Building Frame System

 نباشد. زلزلهروي 

Not Conntroled for For 50% 

نباشد. روي زلزلهنی% 

استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
).28(شکل  ،مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

% نیروي زلزله نباشد25به تنهایی قادر به تحمل 
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از 

Building Frame System 

روي نی% 25 قادر به تحمل

% 50 دیوارهاي برشی یار مهاربندها قادر به تحمل

استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

به تنهایی قادر به تحمل 
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از 

Moment

قادر به تحمل قاب خمشی

دیوارهاي برشی یار مهاربندها قادر به تحمل

استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

به تنهایی قادر به تحمل  اشاره شده اگر قاب صلب (خمشی)
هر چند براي اصالح رفتار می توان قاب کناري را صلب کرد اما از  براي کل نیروي زلزله طرح شوند.

  ظرفیت لرزه اي آن چشم پوشی کرد.

Moment Frame 

قاب خمشی ها در شرایطی که

دیوارهاي برشی یار مهاربندها قادر به تحمل

استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

اشاره شده اگر قاب صلب (خمشی)
براي کل نیروي زلزله طرح شوند.

ظرفیت لرزه اي آن چشم پوشی کرد.

Frame Control For C

ها در شرایطی که ) : کنترل

Use R for Moment Frame

دیوارهاي برشی یار مهاربندها قادر به تحمل در شرایطی که

استفاده نامناسب صلب کردن یک قاب کناري در سیستم قاب ساختمانی.) : 28شکل (

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

اشاره شده اگر قاب صلب (خمشی)
براي کل نیروي زلزله طرح شوند.

ظرفیت لرزه اي آن چشم پوشی کرد.

Control For Cd.δu 

) : کنترل26شکل (

Use R for Moment Frame

در شرایطی که ) : کنترل27شکل (

شکل (

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

متاسفانه در گذشته یکی از روش هاي رایج براي شرایطی که در یک سمت 
مهاربند وجود نداشت، صلب کردن قاب آن سمت بوده است

اشاره شده اگر قاب صلب (خمشی)
براي کل نیروي زلزله طرح شوند.

ظرفیت لرزه اي آن چشم پوشی کرد.
  
  
  
  
  
  

Use R for Moment Frame 

شکل (
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متعارفحدی مقاومت 

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
بار زنده باید به صورت تخفیف 

 

21 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

= Vu  

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
بار زنده باید به صورت تخفیف 

         C=  

0.12AIW =Vumin  

  درصد میزان بار زنده

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

              C×W=

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
بار زنده باید به صورت تخفیف ) 

  نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

        C=  

0.12AIW در نظر گرفته شود:

درصد میزان بار زنده

20 

- 

20 

20 

  40حداقل 

100 

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروي جانبی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

          )4-1 (              

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
) 5(کننده به اضافه درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 

نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

       ) 2-4( به دست می آید :   

در نظر گرفته شود: روبرو

درصد میزان بار زنده

 

 بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروي جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

          استفاده می شود:

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
کننده به اضافه درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 

نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

به دست می آید :   

  : نسبت شتاب مبناي طرح 

  : ضریب بازتاب ساختمان 

  : ضریب اهمیت ساختمان 

  ضریب رفتار ساختمان 

روبرو. در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار 

بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین

 ساختمان هاي مسکونی، اداري، هتل ها و پارکینگ ها

بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروي جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

استفاده می شود: روبرو

  : نیروي برشی در حد مقاومت.

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
کننده به اضافه درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 

نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

به دست می آید :    روبرو: ضریب زلزله که از رابطه 

: نسبت شتاب مبناي طرح 

: ضریب بازتاب ساختمان 

: ضریب اهمیت ساختمان 

ضریب رفتار ساختمان 

. در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار 

  محل بار زنده

بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین

 بام هاي ساختمان ها در سایر  مناطق 

ساختمان هاي مسکونی، اداري، هتل ها و پارکینگ ها

بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

  )يکتابخانه ها و انبارها ( با توجه به نوع کاربر

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروي جانبی

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 تحلیل استاتیکی معادل  

روبروجهت محاسبه برش پایه از رابطه 

: نیروي برشی در حد مقاومت.

: وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم 
کننده به اضافه درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 

نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

: ضریب زلزله که از رابطه 

: نسبت شتاب مبناي طرح Aدر این رابطه: 

B ضریب بازتاب ساختمان :

I ضریب اهمیت ساختمان :

Ru :  ضریب رفتار ساختمان

V در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار .

محل بار زنده

بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین

بام هاي ساختمان ها در سایر  مناطق 

ساختمان هاي مسکونی، اداري، هتل ها و پارکینگ ها

بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

کتابخانه ها و انبارها ( با توجه به نوع کاربر

 مخازن آب و سایر مایعات

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروي جانبی 

تحلیل استاتیکی معادل  

جهت محاسبه برش پایه از رابطه 

     در این رابطه:

Vu .نیروي برشی در حد مقاومت :

W وزن موثر لرزه اي، شامل مجموع بارهاي مرده و وزن تأسیسات ثابت و وزن دیوارهاي تقسیم :
کننده به اضافه درصدي از بار زنده و بار برف، مطابق جدول 

نیافته، مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

C ضریب زلزله که از رابطه :

در این رابطه: 

Vuمقدار برش پایه 

بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین

بام هاي ساختمان ها در سایر  مناطق 

ساختمان هاي مسکونی، اداري، هتل ها و پارکینگ ها

بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

کتابخانه ها و انبارها ( با توجه به نوع کاربر

مخازن آب و سایر مایعات

 ):5(جدول                 

تحلیل استاتیکی معادل   -4

جهت محاسبه برش پایه از رابطه 

در این رابطه:

مقدار برش پایه 

بام هاي ساختمان ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین

بام هاي ساختمان ها در سایر  مناطق 

ساختمان هاي مسکونی، اداري، هتل ها و پارکینگ ها

بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه ها، ساختمان هاي محل اجتماع یا ازدحام

کتابخانه ها و انبارها ( با توجه به نوع کاربر

مخازن آب و سایر مایعات

                  

 

4
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متعارفحدی مقاومت 

، مشـخص  

 ) مشخص می شود.

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این 

22 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

 

، مشـخص  Aنسبت شتاب مبناي طـرح، 

  

) مشخص می شود.

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

 مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

  .ارائه می گردد

نسبت شتاب مبناي طـرح، 

  نسبت شتاب مبناي طرح به شتاب ثقل

  با لرزه خیزي مختلف

) مشخص می شود.7، با توجه به گروه طبقه بندي آنها مطابق جدول (

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

ارائه می گردد 6

نسبت شتاب مبناي طـرح،  )6(با توجه به پهنه خطر نسبی زلزله و به کمک جدول 

نسبت شتاب مبناي طرح به شتاب ثقل
35/0  
30/0  

25/0  

20/0  

با لرزه خیزي مختلف

، با توجه به گروه طبقه بندي آنها مطابق جدول (

  ضریب اهمیت
1
1
1
0

 ضریب اهمیت ساختمان

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این 
 ) انتخاب می شود.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

6- 1- 4تا  1-1- 

با توجه به پهنه خطر نسبی زلزله و به کمک جدول 

نسبت شتاب مبناي طرح به شتاب ثقل

با لرزه خیزي مختلفنسبت شتاب مبناي طرح در مناطق 

، با توجه به گروه طبقه بندي آنها مطابق جدول (

ضریب اهمیت   طبقه بندي ساختمان
4/  
2/  
0/  
8/  

ضریب اهمیت ساختمان

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این 
) انتخاب می شود.8، مطابق جدول (

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

- 4 هايبند در

با توجه به پهنه خطر نسبی زلزله و به کمک جدول 

  توصیف
 پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد

 پهنه با خطر نسبی  زیاد

 پهنه با خطر نسبی متوسط

 پهنه با خطر نسبی کم

نسبت شتاب مبناي طرح در مناطق 

، با توجه به گروه طبقه بندي آنها مطابق جدول (Iضریب اهمیت ساختمان،

طبقه بندي ساختمان
 1گروه 

 2گروه 

 3گروه 

 4گروه 

ضریب اهمیت ساختمان )7(جدول 

راستاي اصلی ساختمان و محدودیتهاي مطرح شده در این با توجه به سیستم سازه اي در هر 
، مطابق جدول (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

درمحاسبات مربوط به این قسمت 

با توجه به پهنه خطر نسبی زلزله و به کمک جدول 

توصیف
پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد
پهنه با خطر نسبی  زیاد
پهنه با خطر نسبی متوسط
پهنه با خطر نسبی کم

نسبت شتاب مبناي طرح در مناطق ) 

ضریب اهمیت ساختمان،

طبقه بندي ساختمان

جدول 

با توجه به سیستم سازه اي در هر 
، مطابق جدول (Ruبند ضریب رفتار ساختمان،

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه)

محاسبات مربوط به این قسمت 

با توجه به پهنه خطر نسبی زلزله و به کمک جدول   -1
 .می شود

  منطقه
پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد 1 

2 
3 
4 
) 6(جدول            

ضریب اهمیت ساختمان، -2

با توجه به سیستم سازه اي در هر  -3
بند ضریب رفتار ساختمان،

مراحل گام به گام جهت محاسبه نیروي برشی در حد مقاومت (برش پایه) - 4-1

محاسبات مربوط به این قسمت 

4-1-
می شود

           

4 -1 -

4 -1 -
بند ضریب رفتار ساختمان،
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23 صفحه
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2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ΩCd  m

/2  5  50

/2  4  50

/2  5/3  

/2  3  15

2  5/3  15

3  4  15

2  3  10

/2  5  50

/2  4  35

/2  3  

/2  5/2  15

2  4  50

/2  5  50

2  5/3  15

2  5  50

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

  ): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

Ru Ω0 

5  5/

4  5/

5/3  5/

3  5/

4  2

5/5  3

3  2

6  5/

5  5/

4  5/

3  5/

7  2

7  5/

5/3  2

5/5  2

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

  سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

  دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه

  دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

  دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی

  دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

  

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

  دیوارهاي بتن پاششی سه بعدي

  آرمه ویژه

  دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

  دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی

  دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

  مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

  همگراي معمولی فوالدي

  مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

  مهارهاي تسمه اي فوالدي 

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و 

  صفحات پوشش فوالدي

دیوارهاي بتن پاششی سه بعدي

آرمه ویژهدیوارهاي برشی بتن 

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

  مهاربندي کمانش تاب

همگراي معمولی فوالديمهاربندي 

مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

  

دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه -1

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط -2

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی -3

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح -4

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و  -5

مهارهاي تسمه اي فوالدي 

دیوارهاي متشکل از قابهاي سبک فوالدي سرد نورد و  -6

صفحات پوشش فوالدي

دیوارهاي بتن پاششی سه بعدي -7

دیوارهاي برشی بتن  -1

دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط -2

دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی -3

دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح -4

مهاربندي واگراي ویژه فوالدي -5

مهاربندي کمانش تاب -6

مهاربندي  -7

مهاربندي همگراي ویژه فوالدي -8

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی8(جدول            

  سیستم سازه اي

  

  

 سیستم -

  دیوارهاي باربر

  

  

  

سیستم قاب  

  ساختمانی

           

سیستم سازه اي

  

-الف

دیوارهاي باربر

 -ب

ساختمانی
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ΩCd  m

3  5/5  200

3  5/4  35
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3  4  50
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/2  5/4  50

/2  4  200

/2  5  70
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/2  5  70
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شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

  ): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

Ru  Ω0 

5/7  3

5  3

3  3

5/7  3

5  3

5/3  3

5/7  5/

5/6  5/

/5  6  قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

  6  5/

5/7  5/

  6  5/

7  5/

6  5/

2  5/

  

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

  سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

ویژه(بتنی یا فوالدي) + دیوارهاي برشی بتن 

  قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

  متوسطقاب خمشی فوالدي متوسط + دیوار برشی بتن آرمه 

  قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

  قاب خمشی فوالدي متوسط + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

  قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

مهاربندي همگراي ویژه 

  

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

  

  

ویژه(بتنی یا فوالدي) + دیوارهاي برشی بتن 

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

قاب خمشی فوالدي متوسط + دیوار برشی بتن آرمه 

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

مهاربندي همگراي ویژه قاب خمشی فوالدي متوسط + 

  سازه هاي فوالدي یا بتن آرمه ویژه

  

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی

سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

  ویژه قاب خمشی بتن آرمه

  قاب خمشی بتن آرمه متوسط

  قاب خمشی بتن آرمه معمولی

  قاب خمشی فوالدي ویژه

  قاب خمشی فوالدي متوسط

  قاب خمشی فوالدي معمولی

ویژه(بتنی یا فوالدي) + دیوارهاي برشی بتن 

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه ویژه

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط

قاب خمشی فوالدي متوسط + دیوار برشی بتن آرمه 

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي همگراي ویژه فوالدي

قاب خمشی فوالدي متوسط + 

سازه هاي فوالدي یا بتن آرمه ویژه

  

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

): ضریب رفتار و دیگر پارامترهاي سیستم هاي مقاوم جانبی8(جدول 

سیستم مقاوم در برابر بار جانبی

قاب خمشی بتن آرمه -

قاب خمشی بتن آرمه متوسط -

قاب خمشی بتن آرمه معمولی -

قاب خمشی فوالدي ویژه -

قاب خمشی فوالدي متوسط -

قاب خمشی فوالدي معمولی -

ویژه(بتنی یا فوالدي) + دیوارهاي برشی بتن  قاب خمشی -

  آرمه ویژه
قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه ویژه -

قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط -

قاب خمشی فوالدي متوسط + دیوار برشی بتن آرمه  -

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي -

قاب خمشی فوالدي متوسط + مهاربندي واگراي ویژه فوالدي -

قاب خمشی فوالدي ویژه + مهاربندي همگراي ویژه فوالدي -

قاب خمشی فوالدي متوسط +  -

  فوالدي

سازه هاي فوالدي یا بتن آرمه ویژه -

  

جدول ادامه           

سیستم سازه 

سیستم 

  قاب خمشی

1-

2-

3-

4-

5-

6-

  

  

  

سیستم 

  دوگانه 

  یا ترکیبی

1-

آرمه ویژه
2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

فوالدي
سیستم 

  کنسولی
1-

  

  

 

          

سیستم سازه 

  

  

سیستم  -پ

قاب خمشی

سیستم  -ت

دوگانه 

یا ترکیبی

سیستم  -ث

کنسولی
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متعارفحدی مقاومت 

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

) ، به غیر از سیستم کنسولی ، با یا 

4 -1  (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 
ینامیکی  ساختمان و با منظور 

25 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

                                 

) ، به غیر از سیستم کنسولی ، با یا 

4- 1-4ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 
ینامیکی  ساختمان و با منظور 

T=T  

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

  که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: 

            

                               

  در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند : 

  درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود . 

  ندي واگرا ، مشابه قاب هاي فوالدي  

) ، به غیر از سیستم کنسولی ، با یا 

                    

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ینامیکی  ساختمان و با منظور ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د

T=TD  .در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: 

                                                       

                               T=0.08

T=0.05 
در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند : 

درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود . 

ندي واگرا ، مشابه قاب هاي فوالدي  

) ، به غیر از سیستم کنسولی ، با یا 7براي ساختمان هاي با سایر سیستم هاي مندرج در جدول (

                  T=0.05

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د

در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

 ، بدست می آوریم:
  ساختمان هاي متعارف 

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

  براي ساختمان هاي با سیستم قاب خمشی  

که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: 

                                            

               

                                 
در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند : 

درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود . 

ندي واگرا ، مشابه قاب هاي فوالدي  

براي ساختمان هاي با سایر سیستم هاي مندرج در جدول (

                                

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د

در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

، بدست می آوریم:Tزمان تناوب اصلی نوسان،
ساختمان هاي متعارف 

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

  روابط تجربی زیر  به دست آورد . 

براي ساختمان هاي با سیستم قاب خمشی  

که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: 

                                            در قاب هاي فوالدي

                          

        در قاب هاي بتن آرمه
                                 

در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند : 

درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود . 

ندي واگرا ، مشابه قاب هاي فوالدي  براي ساختمان هاي با سیستم مهارب

براي ساختمان هاي با سایر سیستم هاي مندرج در جدول (
  بدون وجود جداگرهاي میانقابی : 

                               

  ساختمان هاي غیر متعارف 

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د
   .داشتن ضوابط زیر تعیین  گردد

در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

زمان تناوب اصلی نوسان،
ساختمان هاي متعارف  زمان تناوب

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

روابط تجربی زیر  به دست آورد . 

براي ساختمان هاي با سیستم قاب خمشی  

که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: در مواردي 

در قاب هاي فوالدي

                      )4-3 (                

در قاب هاي بتن آرمه
                )4-4 (                                 

در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند : 

درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود .  80باید برابر با 

براي ساختمان هاي با سیستم مهارب

براي ساختمان هاي با سایر سیستم هاي مندرج در جدول (
بدون وجود جداگرهاي میانقابی : 

                    )4-5 (                               

ساختمان هاي غیر متعارف 

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د
داشتن ضوابط زیر تعیین  گردد

در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند

زمان تناوب اصلی نوسان،  -4
زمان تناوب 4-1-4-1

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

روابط تجربی زیر  به دست آورد . 

براي ساختمان هاي با سیستم قاب خمشی   –الف 

که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد ننمایند: در مواردي  -1

در قاب هاي فوالدي -

                      

در قاب هاي بتن آرمه -
                

در مواردي که جداگرهاي میانقابی مانعی براي حرکت قاب ها ایجاد نمایند :  -2

باید برابر با  Tمقدار 

براي ساختمان هاي با سیستم مهارب -ب

براي ساختمان هاي با سایر سیستم هاي مندرج در جدول (- پ 
بدون وجود جداگرهاي میانقابی : 

                    

ساختمان هاي غیر متعارف  4-1-4-2

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د
داشتن ضوابط زیر تعیین  گردد

در مواردي  که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشند –الف 

4 -1 -
4

ساختمان هاي متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها 
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان از 

روابط تجربی زیر  به دست آورد . 

الف 

1

                      

2

مقدار 

ب

پ 
بدون وجود جداگرهاي میانقابی : 

                    

4

ساختمان هاي غیر متعارف به ساختمان هایی اطالق می شوند که مشمول تعریف بند (
نمی گردند  ، مانند  ساختمان مساجد  ، آمفی تئاترها ، سالن هاي ورزشی ، گنبد ها و ... در این 

ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان باید با استفاده از تحلیل د
داشتن ضوابط زیر تعیین  گردد

الف 
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متعارفحدی مقاومت 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

 Sو 

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و 
  

26 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

T=0.8T  

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

 

و  T0 ،Ts ،S0) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 

  وخیلی زیاد
S0

0/1
0/1
1/1
1/1

، B، و ضریب بازتاب،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و 
  خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

T=0.8TD.  در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند

  زمان تناوب اصلی انتقالی در تحلیل دینامیکی است . 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

     Ie =0.5Ig 
                                               Ie =Ig 

0) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 

وخیلی زیاد خطر نسبی زیاد
0 
0 1
0 1
1 1
1 1

  B1محاسبه ضریب شکل طیف،

، و ضریب بازتاب،N، ضریب اصالح طیف،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
   

B=B  

  ضریب اصالح طیف است . 

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و 
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند

زمان تناوب اصلی انتقالی در تحلیل دینامیکی است . 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

                                                   Ie =0.5Ig
                                               

) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 

خطر نسبی زیاد   
S 
50/1  
50/1  
75/1  
75/1  

محاسبه ضریب شکل طیف،

، ضریب اصالح طیف،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
                            

                                                                  (B=B1× N

ضریب اصالح طیف است . 

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و 
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند

زمان تناوب اصلی انتقالی در تحلیل دینامیکی است . 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

                                        
                                               

) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 

  خطر نسبی کم و متوسط 
S0 

0/1  
0/1  
1/1  
3/1  

محاسبه ضریب شکل طیف،به روابط 

، ضریب اصالح طیف،B1ضریب شکل طیف،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
                           ) تعیین می شود

                                                                  (

ضریب اصالح طیف است .  

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و 
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند

زمان تناوب اصلی انتقالی در تحلیل دینامیکی است . 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

                                        
                                                در ستون ها و دیوارها

) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 

خطر نسبی کم و متوسط 
S 
50/1  
50/1  
75/1  
25/2  
به روابط  پارامترهاي مربوط

ضریب شکل طیف، 

    Bضریب بازتاب  ساختمان،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
) تعیین می شود4-6

                                                                  (

 Nضریب شکل طیف و 

، با در نظر گرفتن بزرگ نمایی خاك در پریودهاي مختلف  و B1ضریب شکل طیف 
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند

TD  . زمان تناوب اصلی انتقالی در تحلیل دینامیکی است

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

  در نظر گرفت : 

                                                  در تیرها
در ستون ها و دیوارها

) و نوع خاك و پهنه خطر نسبی زلزله پارامترهاي لرزه اي 9به کمک جدول (
 مشخص می شوند:

Ts T0

4/0  10/0
5/0  10/0
7/0  15/0
0/1  15/0

پارامترهاي مربوط )9(

 1-6- 1- 4به کمک بند 
  مشخص می شود:

ضریب بازتاب  ساختمان،

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
4( ضریب با استفاده از رابطه

                                                                  (

B1  ضریب شکل طیف و

ضریب شکل طیف 
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.

در مواردي که جداگرهاي میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشند -ب

TDدر این روابط 

در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان هاي بتن آرمه اثر ترك خـوردگی اعضـاء در سـختی    تبصره : 
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

در نظر گرفت : 

در تیرها -
در ستون ها و دیوارها -

به کمک جدول (  -5
مشخص می شوند:

 نوع زمین 0

10 I 
10 II 
15 III 
15 IV 
(جدول 

به کمک بند   -6
مشخص می شود:

ضریب بازتاب  ساختمان، 6-1- 1- 4

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
ضریب با استفاده از رابطه

4-6                                                                  (

1در این رابطه 

ضریب شکل طیف  1- 6-1- 1- 4
خیزي منطقه مشخص می شود. این ضریب با استفاده از روابط زیر تعیین می گردد.میزان لرزه 

ب

در این روابط 

تبصره : 
خمشی آنها باید در نظر گرفته شود . بدین منظور  می توان سختی  موثر اعضا  را برابر با مقـادیر زیـر   

در نظر گرفت : 

4 -1 -

نوع زمین

 

4 -1 -

4

ضریب بازتاب  ساختمان بیانگر نحوه پاسخ  ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است . این 
ضریب با استفاده از رابطه

)4

در این رابطه  

4
میزان لرزه 
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متعارفحدی مقاومت 

B1 = S 

B1 =S+1                

B1=(S+1)( T  

N= 1                                           T< T 

N=    
N=1.7                                        T> 4 sec                            

N= 1                                           T< T 

N=    
N=1.4                                        T> 4 sec                             

27 صفحه
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= S0+(S- S0+1)(T/ T

=S+1                

=(S+1)( Ts/T)                       

N= 1                                           T< T .      +(T- Ts)+1                   T

N=1.7                                        T> 4 sec                           

N= 1                                           T< T .     +(T- Ts)+1                   T

N=1.4                                        T> 4 sec                           

  سته می کند:

K=0.5T+0.75

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

+1)(T/ T0)                   0<T< T

=S+1                                  

/T)                       

N= 1                                           T< T

)+1                   T

N=1.7                                        T> 4 sec                           

N= 1                                           T< T

)+1                   T

N=1.4                                        T> 4 sec                           

 به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

                               

سته می کند:ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

K=0.5T+0.75                          

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

)                   0<T< T

                            T0

/T)                                     

  ، به شرح زیر تعیین می شود : 

N= 1                                           T< Ts

)+1                   Ts<T<4 sec                

N=1.7                                        T> 4 sec                           

N= 1                                           T< Ts

)+1                   Ts<T<4 sec                              

N=1.4                                        T> 4 sec                           

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

                               

ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

                                   

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

)                   0<T< T0

0<T< Ts                            

        T> Ts  

، به شرح زیر تعیین می شود : 

 براي پهنه هاي با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد 

<T<4 sec                       

N=1.7                                        T> 4 sec                           

 براي پهنه هاي با خطر نسبی متوسط و کم  

4 sec                              

N=1.4                                        T> 4 sec                           

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

 -9(                               

ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

                       

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

                            

، به شرح زیر تعیین می شود : Nضریب اصالح طیف،

براي پهنه هاي با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد 

الف) 4-8(                     

N=1.7                                        T> 4 sec                           

براي پهنه هاي با خطر نسبی متوسط و کم  

4 sec                              )4-8 (ب      

N=1.4                                        T> 4 sec                           

  توزیع نیروي زلزله در ارتفاع 

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

                               )4 -

 iنیروي جانبی در تراز 

ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

)4 -10(                  

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

                            )4 -7(  

ضریب اصالح طیف،

براي پهنه هاي با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد 

          

براي پهنه هاي با خطر نسبی متوسط و کم  

      

توزیع نیروي زلزله در ارتفاع 

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

                               

نیروي جانبی در تراز 

  وزن موثر ساختمان

  از تراز پایه

ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

    

  

ضریب اصالح طیف، 4-1-6-1-2

براي پهنه هاي با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد  -الف

براي پهنه هاي با خطر نسبی متوسط و کم   -ب

توزیع نیروي زلزله در ارتفاع 

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

                                

نیروي جانبی در تراز  Fuiدر این رابطه 

وزن موثر ساختمان

از تراز پایه iارتفاع سقف تراز 

ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب

   

4

الف

ب

توزیع نیروي زلزله در ارتفاع   - 4-2

به کمک رابطه زیر مقدار برش پایه بدست آمده در حد مقاومت در ارتفاع توزیع می شود:

در این رابطه 

Wi وزن موثر ساختمان

hi  ارتفاع سقف تراز

K ضریبی است که نحوه توزیع برش پایه در ارتفاع را با رابطه زیر به دوره تناوب واب
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متعارفحدی مقاومت 

می بایست در نظر گرفتـه  

 تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
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می بایست در نظر گرفتـه  

  نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

 
تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها

Fv=0.6AIW

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

می بایست در نظر گرفتـه   30شکل 

نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

 
 یوارهاي تکیه گاهی آنها

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها

=0.6AIWp                                                              

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

شکل پس از محاسبه در پنجره مشخص شده در 

نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

 کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند.
یوارهاي تکیه گاهی آنهامتر همراه با ستونها و د

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
 ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره هستند

                                                              

ETABS 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

پس از محاسبه در پنجره مشخص شده در 

نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند.
متر همراه با ستونها و د

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره هستند

  مولفه قائم نیروي زلزله به کمک رابطه زیر بدست می آید:

                                                              

 K) تعریف ضریب 

K  در نرم افزارETABS

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

پس از محاسبه در پنجره مشخص شده در 

نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند.
متر همراه با ستونها و د 15تیرهاي با دهانه هاي بیش از 

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره هستند

مولفه قائم نیروي زلزله به کمک رابطه زیر بدست می آید:

                                                              11(

) تعریف ضریب 29شکل (

K) نحوه اعمال ضریب 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ETASB  پس از محاسبه در پنجره مشخص شده در

  مولفه قائم نیروي زلزله 
نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند.
تیرهاي با دهانه هاي بیش از 

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره هستند

مولفه قائم نیروي زلزله به کمک رابطه زیر بدست می آید:

)4 -11  

) نحوه اعمال ضریب 30شکل (

ETASBاین ضریب در نرم افزار 

مولفه قائم نیروي زلزله 
نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند.
تیرهاي با دهانه هاي بیش از 

تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها
ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره هستند نبالک

مولفه قائم نیروي زلزله به کمک رابطه زیر بدست می آید:

  

شکل (

این ضریب در نرم افزار 
  .شود

مولفه قائم نیروي زلزله   - 4-3
نیروي قائم زلزله که اثر شتاب مولفه قائم زلزله است می بایست در موارد زیر در نظر گرفته شود:

کل سازه ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اند. )1
تیرهاي با دهانه هاي بیش از  )2
تیرهایی که بار متمرکز قابل توجهی را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهاي تکیه گاهی آنها )3
بالک )4

مولفه قائم نیروي زلزله به کمک رابطه زیر بدست می آید:
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متعارفحدی مقاومت 

م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن 

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
الزم به ذکر 
هر دو راستاي اصلی متعامد یکسان در 

 2/1و در راستاي دیگر 
در نظر گرفته شود. اگر حالت ب برقرار باشد می توان 

    درصد برش پایه تجاوز
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 
انه ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن در 
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م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن 

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
الزم به ذکر در نظر گرفت. 

هر دو راستاي اصلی متعامد یکسان در 
و در راستاي دیگر 

در نظر گرفته شود. اگر حالت ب برقرار باشد می توان 

درصد برش پایه تجاوز
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 
انه ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن در 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

  بار مرده به همراه کل سربار

م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن 

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
1=ρ  .در نظر گرفت

هر دو راستاي اصلی متعامد یکسان در 
و در راستاي دیگر  1نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

در نظر گرفته شود. اگر حالت ب برقرار باشد می توان 
  

درصد برش پایه تجاوز 35هاي منظم در پالن، در طبقاتی که برش در آنها از 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 
انه ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن در 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

بار مرده به همراه کل سربار

م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن 

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
0/1کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

هر دو راستاي اصلی متعامد یکسان در است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

در نظر گرفته شود. اگر حالت ب برقرار باشد می توان 
  امد متفاوت در نظر گرفت.

هاي منظم در پالن، در طبقاتی که برش در آنها از 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

انه ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن در موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
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  به آنها اشاره شد 

بار مرده به همراه کل سربار 4تا  2این بند فقط بار مرده و براي موارد 

م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن 

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

در نظر گرفته شود. اگر حالت ب برقرار باشد می توان  2/1بدست آمد، می بایست در هر دو راستا مقدار 
امد متفاوت در نظر گرفت.

هاي منظم در پالن، در طبقاتی که برش در آنها از 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
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به آنها اشاره شد  1

این بند فقط بار مرده و براي موارد 

م پایین به صورت جداگانه به سازه اعمال شود. ضمنا در نظر گرفتن این نیرو می بایست هم در جهت باال و ه
  این نیرو رو به باال در طراحی پی ضروري نیست.

تمرکز بر استفاده از سیستم هاي سازه اي مقاوم در برابر زلزله با درجه  2800
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی 
کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

بدست آمد، می بایست در هر دو راستا مقدار 
امد متفاوت در نظر گرفت.ضریب نامعینی را در هر دو راستاي اصلی متع

هاي منظم در پالن، در طبقاتی که برش در آنها از 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
  )31(شکل 
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1- 4مقادیري هستند که در بند 

این بند فقط بار مرده و براي موارد 

این نیرو می بایست هم در جهت باال و ه
این نیرو رو به باال در طراحی پی ضروري نیست.

  ρضریب نامعینی 

2800یکی از اهداف اصلی آیین نامه 
به این مهم با وضع محدودیت هاي دو رکن اساسی را بیان می کند. یکی نامعینی باالست. براي دستیابی 

کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

  )ρ=2/1افزایش داد. (

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می 
کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

بدست آمد، می بایست در هر دو راستا مقدار 
ضریب نامعینی را در هر دو راستاي اصلی متع

هاي منظم در پالن، در طبقاتی که برش در آنها از  ساختمان
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
(شکل  طبقه به دست می آید.

  در این رابطه:

مقادیري هستند که در بند 

این بند فقط بار مرده و براي موارد  1: براي مورد 

این نیرو می بایست هم در جهت باال و ه
این نیرو رو به باال در طراحی پی ضروري نیست.

ضریب نامعینی 

یکی از اهداف اصلی آیین نامه 
نامعینی باالست. براي دستیابی 

کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

افزایش داد. ( 

آیین نامه در این خصوص دو حالت متفاوت الف و ب را که در ادامه آورده می شود بیان می  -1
کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

بدست آمد، می بایست در هر دو راستا مقدار 
ضریب نامعینی را در هر دو راستاي اصلی متع

ساختماندر حالت الف: 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
طبقه به دست می آید.

در این رابطه:

A  وI  مقادیري هستند که در بند

Wp براي مورد :

این نیرو می بایست هم در جهت باال و ه
این نیرو رو به باال در طراحی پی ضروري نیست.

ضریب نامعینی   -4-4

یکی از اهداف اصلی آیین نامه 
نامعینی باالست. براي دستیابی 

کنترل نامنظمی هاي شدید پیچشی و دیگري عدم کاهش ناگهانی مقاومت جانبی طبقه یا ظرفیت اعضاي 
باربر جانبی  با حذف یک از آنها. بگونه اي که اگر یکی از این دو نقض گردید می بایست مقدار برش پایه را 

 درصد 20

4 -4 -
کند. در صورتیکه کلیه شرایط حالت الف یا ب ارضا گردد می توان 

است که اگر حالت الف برقرار باشد می بایست ضریب نامعینی در 
نظر گرفته شود. بدیهی است در این حالت اگر در یک راستا ضریب نامعینی 

بدست آمد، می بایست در هر دو راستا مقدار 
ضریب نامعینی را در هر دو راستاي اصلی متع

حالت الف: 
می کند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، 

موجود باشد. در سیستم هاي داراي دیوار برشی تعداد ده
طبقه به دست می آید.
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متعارفحدی مقاومت 

درصد برش پایه تجاور می کند، 
)، موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه 

-1-2 (

حذف یک دیوار ویا یک پایه و یا  اتصاالت جمع کننده 

  
  ستون ها
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درصد برش پایه تجاور می کند، 
)، موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه 

-2درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند (

  الزامات

حذف یک دیوار ویا یک پایه و یا  اتصاالت جمع کننده 

  حذف مقاومت خمشی اتصاالت دو انتهاي یک تیر
ستون هاحذف مقاومت خمشی در اتصال پایه یکی از 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

درصد برش پایه تجاور می کند،  
)، موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه 

درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند (

ρ=1.0 

الزامات
  حذف یک مهاربند یا اتصال آن

حذف یک دیوار ویا یک پایه و یا  اتصاالت جمع کننده 

حذف مقاومت خمشی اتصاالت دو انتهاي یک تیر
حذف مقاومت خمشی در اتصال پایه یکی از 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
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 35در سایر ساختمان ها ، در طبقاتی که میزان برش در آنها از 
)، موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه 10جانبی، مطابق جدول (

درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند (

1.0=محدودیت هاي مربوط به 

حذف یک مهاربند یا اتصال آن
حذف یک دیوار ویا یک پایه و یا  اتصاالت جمع کننده 

حذف مقاومت خمشی اتصاالت دو انتهاي یک تیر
حذف مقاومت خمشی در اتصال پایه یکی از 

 ) تعریف نسبت ارتفاع به طول در دیوار برشی
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در سایر ساختمان ها ، در طبقاتی که میزان برش در آنها از 
جانبی، مطابق جدول (

درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند (

محدودیت هاي مربوط به  

حذف یک مهاربند یا اتصال آن
حذف یک دیوار ویا یک پایه و یا  اتصاالت جمع کننده 

  آنها
ا دیوار برشی عادي یا دیوار برش هم بسته 

حذف مقاومت خمشی اتصاالت دو انتهاي یک تیر
حذف مقاومت خمشی در اتصال پایه یکی از 

) تعریف نسبت ارتفاع به طول در دیوار برشی
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در سایر ساختمان ها ، در طبقاتی که میزان برش در آنها از 
جانبی، مطابق جدول (چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم 

درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند (

 )10(جدول 

  نوع سیستم مقاوم جانبی

ا دیوار برشی عادي یا دیوار برش هم بسته 
  0/1با نسبت ارتفاع هر پایه به طول بزرگ تر از 

) تعریف نسبت ارتفاع به طول در دیوار برشی
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در سایر ساختمان ها ، در طبقاتی که میزان برش در آنها از 
چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم 

درصد نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی، مطابق تعریف بند ( 33به میزان بیشتر از 

نوع سیستم مقاوم جانبی
  

ا دیوار برشی عادي یا دیوار برش هم بسته 
با نسبت ارتفاع هر پایه به طول بزرگ تر از 

) تعریف نسبت ارتفاع به طول در دیوار برشی31شکل(

در سایر ساختمان ها ، در طبقاتی که میزان برش در آنها از  -
چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم 

به میزان بیشتر از 
  ایجاد نگردد.

نوع سیستم مقاوم جانبی
  مهاربندي شده

ا دیوار برشی عادي یا دیوار برش هم بسته 
با نسبت ارتفاع هر پایه به طول بزرگ تر از 

  سیستم قاب خمشی
  سیستم کنسولی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-ب
چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم 

به میزان بیشتر از 
ایجاد نگردد.

مهاربندي شدهسیستم 
ا دیوار برشی عادي یا دیوار برش هم بسته بسیستم 

با نسبت ارتفاع هر پایه به طول بزرگ تر از 
سیستم قاب خمشی
سیستم کنسولی
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در  ρساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 
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متعارفحدی مقاومت 

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 

  تراز پایه 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 

تراز پایه  زا متر

  تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 

متر 10طبقه و یا کوتاه تر از 

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 

طبقه و یا کوتاه تر از  3

  تعیین نیروي جانبی دراجزاي غیر سازه اي 

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 
  

3ساختمان هاي با تعداد طبقات کمتر از 

  محاسبه تغییرمکان جانبی ساختمان 

تعیین نیروي جانبی دراجزاي غیر سازه اي 

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

  تعیین نیروها در دیافراگم ها 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 
  ضرب می شود.

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و 
  منظور شود: 1

ساختمان هاي با تعداد طبقات کمتر از 

محاسبه تغییرمکان جانبی ساختمان 

– P 

تعیین نیروي جانبی دراجزاي غیر سازه اي 

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

تعیین نیروها در دیافراگم ها 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 
ضرب می شود.

ساختمان ها و یا اجزاي زیر مشمول محدودیت هاي مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و  -2
0/1آنها باید برابر با 

ساختمان هاي با تعداد طبقات کمتر از 

محاسبه تغییرمکان جانبی ساختمان 

– Δمحاسبه اثر 
تعیین نیروي جانبی دراجزاي غیر سازه اي 

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان 

تعیین نیروها در دیافراگم ها 

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب 
ضرب می شود. Ω0اضافه مقاومت 

4 -4 -
آنها باید برابر با 

ساختمان هاي با تعداد طبقات کمتر از  - الف

محاسبه تغییرمکان جانبی ساختمان  -ب

محاسبه اثر  -پ

تعیین نیروي جانبی دراجزاي غیر سازه اي  -ت

تعیین نیروي جانبی در سازه هاي غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان  -ث

تعیین نیروها در دیافراگم ها  -ج

در کلیه اعضایی که مشمول طراحی براي زلزله تشدید یافته می شوند و نیروي زلزله در آنها در ضریب  -چ
اضافه مقاومت 
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متعارفحدی مقاومت 

32 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

  .می توان ضریب نامعینی سازه را بدست آورد

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

می توان ضریب نامعینی سازه را بدست آورد

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

می توان ضریب نامعینی سازه را بدست آورد

 نامعینی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

می توان ضریب نامعینی سازه را بدست آورد 32

نامعینیمراحل تعیین ضریب 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

32نشان داده شده در شکل 

مراحل تعیین ضریب ) 32

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نشان داده شده در شکل 

32شکل(

به کمک فلوچارت نشان داده شده در شکل به کمک فلوچارت 
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متعارفحدی مقاومت 

و قاب خمشی 

  
  

 20به صورت همزمان میزان فرورفتگی بیش از 

X 

Y 

گردد، ادامه بررسی سازه متوقف شده و 

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 

Y 

33 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

و قاب خمشی  Xطبقه با سیستم دوگانه در جهت 

به صورت همزمان میزان فرورفتگی بیش از 

Xدر راستاي 0.21=4.3/20.5 :

Yدر راستاي 0.29=3.0/10.5 :

  م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

گردد، ادامه بررسی سازه متوقف شده و 
 در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد.

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 

X 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

طبقه با سیستم دوگانه در جهت 

به صورت همزمان میزان فرورفتگی بیش از 

: 4.3/20.5=0.21

: 3.0/10.5=0.29

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

گردد، ادامه بررسی سازه متوقف شده و 
در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد.

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
  

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

طبقه با سیستم دوگانه در جهت 

به صورت همزمان میزان فرورفتگی بیش از 

  : 4.3/20.5=0.21

  : 3.0/10.5=0.29

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

گردد، ادامه بررسی سازه متوقف شده و کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز 
در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد.

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
  )34. شکل (از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد

 طبقه 5پالن یک ساختمان 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

طبقه با سیستم دوگانه در جهت  5: محاسبه ضریب نامعینی براي سازه بتنی 

F-G  به صورت همزمان میزان فرورفتگی بیش از  4-3و

 

 

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز 
در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد.

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد

پالن یک ساختمان 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

: محاسبه ضریب نامعینی براي سازه بتنی 
   .33با پالن ارائه شده در شکل 

Gبررسی نامنظمی در پالن: در محدوده محور 

 

 

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز 
در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد.

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد

پالن یک ساختمان  :)33شکل(

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

: محاسبه ضریب نامعینی براي سازه بتنی 
با پالن ارائه شده در شکل 

بررسی نامنظمی در پالن: در محدوده محور 
 درصد ابعاد ساختمان است:

 

 

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.

کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز 
در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت گامهاي بعدي ادامه می یابد. 1

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد

: محاسبه ضریب نامعینی براي سازه بتنی 4-1
با پالن ارائه شده در شکل  Yدر جهت 

بررسی نامنظمی در پالن: در محدوده محور 
درصد ابعاد ساختمان است:

 

 

م در پالن است و در حالت ب تعاریف محاسبه ضریب نامعینی قرار می گیرد.ظلذا سازه نامن

کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز 
2/1ضریب نامعینی 

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد

4مثال
در جهت 

بررسی نامنظمی در پالن: در محدوده محور  )1
درصد ابعاد ساختمان است:

 

 

لذا سازه نامن

کنترل نامنظمی شدید پیچشی: اگر وجود این نامنظمی محرز  )2
ضریب نامعینی 

جهت کنترل نامنظمی شدید پیچشی بجاي بررسی نسبت تغییر مکان جانبی، می توان با تقریب مناسب 
از تغییر مکان جانبی طبقه در خروجی نرم افزار استفاده کرد
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متعارفحدی مقاومت 

 Yداراي نامنظمی زیاد پیچشی( نه شدید) و در راستاي 

درصد برش 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 
شده در نرم افزار 

34 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

داراي نامنظمی زیاد پیچشی( نه شدید) و در راستاي 

درصد برش  35میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

شده در نرم افزار  درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص

 
 STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

  
 STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

  
 RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
 ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
 STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
 STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
 STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
 STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
 RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
 ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
 STORY4      EY             Y      0.0923      0.0
 STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
 STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
 STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013
 RIDGE       EXP            X      0.0095 
 ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
 STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
 STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105
 STORY2      EXP            X     
 STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
 RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
 ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240
 STORY4      EXN          
 STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
 STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
 STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245
 RIDGE       EYP  
 ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
 STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
 STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
 STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
 STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
 RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
 ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
 STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
 STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
 STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
 STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

داراي نامنظمی زیاد پیچشی( نه شدید) و در راستاي 

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
STORY4      EY             Y      0.0923      0.0
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013
RIDGE       EXP            X      0.0095 
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105
STORY2      EXP            X     
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240
STORY4      EXN          
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245
RIDGE       EYP            
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

داراي نامنظمی زیاد پیچشی( نه شدید) و در راستاي 

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
STORY4      EY             Y      0.0923      0.0
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013
RIDGE       EXP            X      0.0095 
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105
STORY2      EXP            X     
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240
STORY4      EXN            
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245

          
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

داراي نامنظمی زیاد پیچشی( نه شدید) و در راستاي  Xهمانگونه که مشاهده می شود سازه در جهت 

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
STORY4      EY             Y      0.0923      0.0
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013
RIDGE       EXP            X      0.0095 
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.105
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240

  X      0.0070      0.0056       1.243
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245

          Y      0.1103      0.1101       1.002
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0

 تغییر مکان جانبی ساختمان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

همانگونه که مشاهده می شود سازه در جهت 

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص
35( 

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
STORY4      EY             Y      0.0923      0.0
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013
RIDGE       EXP            X      0.0095      
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105

0.0021      0.0019       1.105
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240

X      0.0070      0.0056       1.243
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245

Y      0.1103      0.1101       1.002
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0

تغییر مکان جانبی ساختمان

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

همانگونه که مشاهده می شود سازه در جهت 
  بدون نامنظمی پیچشی است.

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

درصد  برش پایه هستند. بدین منظور می توان از مسیر مشخص35برش طبقه بیش از 
35. شکل (استفاده کرد

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS 

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019     
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027
STORY4      EY             Y      0.0923      0.0902       1.023
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013

     0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105

0.0021      0.0019       1.105
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240

X      0.0070      0.0056       1.243
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245

Y      0.1103      0.1101       1.002
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044     
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033
STORY1      EYN            Y      0.0138      0.0134       1.029

تغییر مکان جانبی ساختمان :)34شکل(

همانگونه که مشاهده می شود سازه در جهت 
بدون نامنظمی پیچشی است.

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از 
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

برش طبقه بیش از 
ETABS استفاده کرد

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.172
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.174
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.176
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.177
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.173
RIDGE       EY             Y      0.1105      0.1095       1.009
ROOF        EY             Y      0.1069      0.1041       1.027

902       1.023
STORY3      EY             Y      0.0695      0.0681       1.020
STORY2      EY             Y      0.0406      0.0399       1.017
STORY1      EY             Y      0.0136      0.0134       1.013

0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.103
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.104
STORY3      EXP            X      0.0040      0.0036       1.105

0.0021      0.0019       1.105
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.100
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      0.0094      0.0075       1.240

X      0.0070      0.0056       1.243
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.246
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.247
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.245

Y      0.1103      0.1101       1.002
ROOF        EYP            Y      0.1043      0.1039       1.004
STORY4      EYP            Y      0.0903      0.0900       1.003
STORY3      EYP            Y      0.0682      0.0680       1.002
STORY2      EYP            Y      0.0399      0.0399       1.001
STORY1      EYP            Y      0.0134      0.0134       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1107      0.1089       1.017
ROOF        EYN            Y      0.1096      0.1044       1.050
STORY4      EYN            Y      0.0943      0.0904       1.043
STORY3      EYN            Y      0.0708      0.0683       1.037
STORY2      EYN            Y      0.0413      0.0400       1.033

134       1.029

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همانگونه که مشاهده می شود سازه در جهت 
بدون نامنظمی پیچشی است.

میزان برش پایه در راستاي مورد نظر مشخص شده و ترازهایی که برش طبقه در آنها از  )3
پایه بیشتر است انتخاب می شوند. در این مثال مشاهده می شود که غیر از تراز بام، مابقی ترازها داراي 

برش طبقه بیش از 
ETABS
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متعارفحدی مقاومت 

35 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

 تغییر برش طبقات در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

تغییر برش طبقات در نرم افزار

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 برش پایه

93% 

79% 

58% 

30% 

تغییر برش طبقات در نرم افزار :)35شکل(

برش پایه

93%

79%

58%

30%
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متعارفحدی مقاومت 

نهایتا مقاومت 
      جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

در مثال حاضر مقدار برش ناشی از زلزله در راستاي 

36 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

نهایتا مقاومت در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

در مثال حاضر مقدار برش ناشی از زلزله در راستاي 
 )37شکل (

1 

2 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

در مثال حاضر مقدار برش ناشی از زلزله در راستاي 
شکل ( .تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است

 انتخاب اعضاء براي حذف مشارکت آن ها

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

در مثال حاضر مقدار برش ناشی از زلزله در راستاي 
تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است

انتخاب اعضاء براي حذف مشارکت آن ها

 ناشی از تحلیل سازه

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

در مثال حاضر مقدار برش ناشی از زلزله در راستاي  ).36شکل (
تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است

انتخاب اعضاء براي حذف مشارکت آن ها

ناشی از تحلیل سازه برش اعضاي انتخاب شده

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

شکل ( ،می توانند به عنوان اولین انتخاب باشند
تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است

انتخاب اعضاء براي حذف مشارکت آن ها :)36شکل(

برش اعضاي انتخاب شده :

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

می توانند به عنوان اولین انتخاب باشند
تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است

شکل(

 :)37شکل(

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و 
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

می توانند به عنوان اولین انتخاب باشند
تیر با اتصاالت خمشی که در پیرامون سازه قرار دارند مشخص شده است 4براي 

3 

4 

در این مرحله می بایست با حذف مشارکت تک تک اعضاي باربر جانبی تاثیر سایر اعضا و  )4
جانبی طبقه را ارزیابی کرد. در این خصوص اعضایی که نیروي بیشتري از زلزله را  جذب می کنند

می توانند به عنوان اولین انتخاب باشند
Y  براي
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متعارفحدی مقاومت 

37 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ناشی از تحلیل 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ناشی از تحلیل  شدهبرش اعضاي انتخاب 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

برش اعضاي انتخاب  :)37

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

37شکل(ادامه 
 سازه
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متعارفحدی مقاومت 

  می باشد که با عالمت 

در سیستم 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت به گام 
بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 

38 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

می باشد که با عالمت 

در سیستم ( ).38به صورت جداگانه دو سر مفصل می کنیم، (شکل 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت به گام 
بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 

 2در طبقه 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

می باشد که با عالمت  2در طبقه 

به صورت جداگانه دو سر مفصل می کنیم، (شکل 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت به گام 
بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 

در طبقه  2دو سر مفصل کردن تیر 

 4حذف مشارکت جداگانه تیرهاي انتخاب شده در گام 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در طبقه  2همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 

به صورت جداگانه دو سر مفصل می کنیم، (شکل 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت به گام 
بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 

دو سر مفصل کردن تیر 

حذف مشارکت جداگانه تیرهاي انتخاب شده در گام 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 

به صورت جداگانه دو سر مفصل می کنیم، (شکل 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

 .مربوطه(خطی و سطحی) این عمل انجام می شود.)

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت به گام  2/1ایجاد نامنظمی شدید پیچشی، ضریب نامعینی 

بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 
 )39(شکل 

دو سر مفصل کردن تیر 

حذف مشارکت جداگانه تیرهاي انتخاب شده در گام 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 

به صورت جداگانه دو سر مفصل می کنیم، (شکل را  
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

مربوطه(خطی و سطحی) این عمل انجام می شود.)

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
ایجاد نامنظمی شدید پیچشی، ضریب نامعینی 

بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 
(شکل  رخ نداده است.

حذف مشارکت جداگانه تیرهاي انتخاب شده در گام 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 
  مشخص شده است.

 4مشخص شده در گام 
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

مربوطه(خطی و سطحی) این عمل انجام می شود.)

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت 
ایجاد نامنظمی شدید پیچشی، ضریب نامعینی 

بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 
رخ نداده است. 2در طبقه 

حذف مشارکت جداگانه تیرهاي انتخاب شده در گام  :)38شکل(

همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 
مشخص شده است.

مشخص شده در گام  هاي
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

مربوطه(خطی و سطحی) این عمل انجام می شود.) 

حذف یکی از اعضاي باربر جانبی، مجددا نامنظمی پیچشی سازه را کنترل می کنیم. در صورت پس از 
ایجاد نامنظمی شدید پیچشی، ضریب نامعینی 

بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 
در طبقه  2تیر خمشی 

همانگونه که مشاهده می شود بیشترین برش مربوط به تیر شماره 
مشخص شده است.

هايتیر )5
بادبندي با حذف یک عضو از اعضاي مورب، و در دیوارهاي برشی با کاهش کلیه ضرائب سختی براي 

Pier 

پس از  )6
ایجاد نامنظمی شدید پیچشی، ضریب نامعینی 

بعدي می رویم. در این مثال همانگونه که مشاهده می شود، نامنظمی پیچشی پس از حذف اتصال 
خمشی 
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متعارفحدی مقاومت 

درصد رخ 
هاي  در نظر گرفته می شود. ناگفته نماند که گام

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
 می توان کاهش ظرفیت

درصد باشد 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

 STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

  
 STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

  
 RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
 ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
 STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
 STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
 STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
 STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
 RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
 ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
 STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
 STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
 STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
 STORY1      EY             Y      0.0140      0.0
 RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
 ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
 STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105
 STORY3      EXP            X      0.0040 
 STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
 STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
 RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
 ROOF        EXN            X     
 STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
 STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
 STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250
 STORY1      EXN          
 RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
 ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
 STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013
 STORY3      EYP  
 STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
 STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
 RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
 ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
 STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
 STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
 STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
 STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

39 صفحه
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درصد رخ  33در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
در نظر گرفته می شود. ناگفته نماند که گام

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
می توان کاهش ظرفیت

درصد باشد  50اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
STORY1      EY             Y      0.0140      0.0
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105
STORY3      EXP            X      0.0040 
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X     
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250
STORY1      EXN          
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013
STORY3      EYP  
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

 بررسی نامنظمی پیچشی سازه بعد از حذف مشارکت عضو انتخابی

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
در نظر گرفته می شود. ناگفته نماند که گام

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
FEMA P می توان کاهش ظرفیت

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 
  )43تا  40

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
STORY1      EY             Y      0.0140      0.0
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105
STORY3      EXP            X      0.0040 
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X     
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250
STORY1      EXN          
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013
STORY3      EYP            
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

بررسی نامنظمی پیچشی سازه بعد از حذف مشارکت عضو انتخابی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
در نظر گرفته می شود. ناگفته نماند که گام

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
FEMA P-750استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

 خواهد بود.
ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

40(شکل هاي 

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
STORY1      EY             Y      0.0140      0.0
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105
STORY3      EXP            X      0.0040 
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060
ROOF        EXN            X      
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250
STORY1      EXN            X      0.0008      0.0006       1.246
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013

          Y      0.0730      0.0722       1.012
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

بررسی نامنظمی پیچشی سازه بعد از حذف مشارکت عضو انتخابی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
در نظر گرفته می شود. ناگفته نماند که گام 0/1خواهد بود و اال 

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

=ρ .خواهد بود
ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

(شکل هاي  کسر گردد بدین منظور خواهیم داشت.

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
STORY1      EY             Y      0.0140      0.0
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105
STORY3      EXP            X      0.0040      
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060

 0.0094      0.0075       1.242
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250

X      0.0008      0.0006       1.246
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013

Y      0.0730      0.0722       1.012
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

بررسی نامنظمی پیچشی سازه بعد از حذف مشارکت عضو انتخابی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
خواهد بود و اال  

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

=0/1در نظر گرفت در غیر اینصورت مقدار 
ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

کسر گردد بدین منظور خواهیم داشت.

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS 

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090     
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025
STORY1      EY             Y      0.0140      0.0138       1.017
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105

     0.0036       1.106
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060

0.0094      0.0075       1.242
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250

X      0.0008      0.0006       1.246
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013

Y      0.0730      0.0722       1.012
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425     
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032

بررسی نامنظمی پیچشی سازه بعد از حذف مشارکت عضو انتخابی 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
 2/1ضریب نامعینی 

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

در نظر گرفت در غیر اینصورت مقدار 
ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از 

کسر گردد بدین منظور خواهیم داشت.

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO 

RIDGE       EX             X      0.0101      0.0097       1.044 
ROOF        EX             X      0.0088      0.0075       1.173 
STORY4      EX             X      0.0065      0.0056       1.176 
STORY3      EX             X      0.0043      0.0037       1.178 
STORY2      EX             X      0.0023      0.0019       1.179 
STORY1      EX             X      0.0007      0.0006       1.174 
RIDGE       EY             Y      0.1154      0.1140       1.012 
ROOF        EY             Y      0.1130      0.1090       1.037 
STORY4      EY             Y      0.0980      0.0949       1.032 
STORY3      EY             Y      0.0744      0.0724       1.029 
STORY2      EY             Y      0.0434      0.0424       1.025 

138       1.017 
RIDGE       EXP            X      0.0095      0.0092       1.027 
ROOF        EXP            X      0.0082      0.0074       1.104 
STORY4      EXP            X      0.0061      0.0055       1.105 

0.0036       1.106 
STORY2      EXP            X      0.0021      0.0019       1.106 
STORY1      EXP            X      0.0007      0.0006       1.101 
RIDGE       EXN            X      0.0108      0.0102       1.060 

0.0094      0.0075       1.242 
STORY4      EXN            X      0.0070      0.0056       1.245 
STORY3      EXN            X      0.0046      0.0037       1.248 
STORY2      EXN            X      0.0024      0.0019       1.250 

X      0.0008      0.0006       1.246 
RIDGE       EYP            Y      0.1151      0.1145       1.005 
ROOF        EYP            Y      0.1103      0.1087       1.015 
STORY4      EYP            Y      0.0959      0.0947       1.013 

Y      0.0730      0.0722       1.012 
STORY2      EYP            Y      0.0427      0.0423       1.010 
STORY1      EYP            Y      0.0138      0.0138       1.002 
RIDGE       EYN            Y      0.1157      0.1135       1.019 
ROOF        EYN            Y      0.1157      0.1093       1.059 
STORY4      EYN            Y      0.1001      0.0952       1.051 
STORY3      EYN            Y      0.0758      0.0725       1.045 
STORY2      EYN            Y      0.0442      0.0425       1.040 
STORY1      EYN            Y      0.0143      0.0138       1.032 

 :)39شکل(

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از 
ضریب نامعینی داده باشد، 

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل 
استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

در نظر گرفت در غیر اینصورت مقدار 
ص شدن ظرفیت جانبی اعضا می بایست ظرفیت ناشی از ترکیب ثقلی از ظرفیت ناشی از به منظور مشخ

کسر گردد بدین منظور خواهیم داشت.ترکیب ثقلی+زلزله 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

در این مرحله می بایست مقاومت جانبی طبقه کنترل گردد. اگر کاهش مقاومت بیش از  )7
داده باشد، 

لی باید براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی گردد. یکی از راهها براي این منظور استفاده از تحلیل بق
استاتیکی غیر خطی است. اما به دلیل سهولت طبق توصیه 

اعضاي باربر جانبی پس از حذف یکی از آنها را بررسی کرد. چنانچه این کاهش بیش از 
می توان به بررسی کاهش مقاومت جانبی طبقه رجوع کرد و یا در حالت محافظه کارانه ضریب نامعینی را 

در نظر گرفت در غیر اینصورت مقدار  2/1
به منظور مشخ

ترکیب ثقلی+زلزله 
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متعارفحدی مقاومت 

40 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

1.2D+1.0L+0.2S+E 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

1.2D+1.0L+0.2S 

1.2D+1.0L+0.2S+E 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

1.2D+1.0L+0.2S) ناشی از ترکیب ثقلی 

1.2D+1.0L+0.2S+E) ناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله  

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

) ناشی از ترکیب ثقلی 

) ناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله  

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

) ناشی از ترکیب ثقلی Ratio): نسبت ظرفیت (

)Ratio  ناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

): نسبت ظرفیت (40

( ): نسبت ظرفیت

40شکل(

): نسبت ظرفیت41شکل(
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متعارفحدی مقاومت 

درصد در کنار عدم نامنظمی شدید 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

41 صفحه

 94-106-1 شماره
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متعارفحدی مقاومت 

درصد در کنار عدم نامنظمی شدید 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

1.2D+1.0L+0.2S+E 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

درصد در کنار عدم نامنظمی شدید 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

 در نظر گرفت.

1.2D+1.0L+0.2S+Eناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله  

 ): جدول کاهش ظرفیت جانبی اعضاي باربر جانبی

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

درصد در کنار عدم نامنظمی شدید  29همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

در نظر گرفت. 0/1برابر 

ناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله  

): جدول کاهش ظرفیت جانبی اعضاي باربر جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

برابر  Yممکن باشد می توان ضریب نامعینی را براي راستاي 

ناشی از ترکیب ثقلی+ زلزله   سازه تضعیف شده

): جدول کاهش ظرفیت جانبی اعضاي باربر جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

ممکن باشد می توان ضریب نامعینی را براي راستاي 

Ratio( سازه تضعیف شده

): جدول کاهش ظرفیت جانبی اعضاي باربر جانبی

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان 
پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 

ممکن باشد می توان ضریب نامعینی را براي راستاي 

Ratio): نسبت ظرفیت (

): جدول کاهش ظرفیت جانبی اعضاي باربر جانبی43شکل(
همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان 

پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 
ممکن باشد می توان ضریب نامعینی را براي راستاي 

): نسبت ظرفیت (42شکل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

 
همانگونه که مشاهده شد حداکثر کاهش ظرفیت به میزان  )8

پیچشی رخ داد. اگر این روند براي کلیه اعضاي باربر جانبی بررسی شود و این حالت بحرانی ترین وضعیت 
ممکن باشد می توان ضریب نامعینی را براي راستاي 

  

شکل(
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متعارفحدی مقاومت 

 ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

می توان درصد 
سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود، 

 90به 

42 صفحه
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متعارفحدی مقاومت 

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

می توان درصد  44
سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود، 

به  zو دوران حول 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

4از مسیر نشان داده شده در شکل 
سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود، 

و دوران حول  yو  xمجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 

 کنترل درصد مشارکت جرمی مودي در نرم افزار

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

از مسیر نشان داده شده در شکل 
سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود، 

مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 

کنترل درصد مشارکت جرمی مودي در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  می باید انجام گردد.
ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی

براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

   .درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود
ETABS 9.74:  از مسیر نشان داده شده در شکل

سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود، 
مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 

کنترل درصد مشارکت جرمی مودي در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

می باید انجام گردد.
ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی

براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر 
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 

درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود
ETABS 9.74 فزار

سپس حداقل تعداد مودي که می باید در تحلیل در نظر گرفته شود،  مشارکت جرمی هر مود را مشاهده کرد.
مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 

کنترل درصد مشارکت جرمی مودي در نرم افزار): 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

   نامیکی طیفی
می باید انجام گردد. 5- 4تا  1

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
براي ادامه تحلیل نیاز به در نظر گرفتن مودهاي مهم ابتدایی سازه می باشد. بر سازه تعیین می گردد. 

در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها 
درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود

فزارنرم ا تعیین جرم موثر هر مود در
مشارکت جرمی هر مود را مشاهده کرد.

مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 

): 44شکل(

نامیکی طیفیتحلیل دی
1-5مراحل در این روش 

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی
سازه تعیین می گردد. 

در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهاي نوسان که مجموع جرم هاي موثر در آنها این اساس 
درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود 90

تعیین جرم موثر هر مود در
مشارکت جرمی هر مود را مشاهده کرد.

مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 
  درصد برسد.

تحلیل دی - 5
در این روش 

ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روي مدل سازه با رفتار خطی انجام می گردد و مشخصات مدهاي طبیعی - 1- 5
سازه تعیین می گردد.  نوسان

این اساس 
90بیشتر از 

تعیین جرم موثر هر مود در
مشارکت جرمی هر مود را مشاهده کرد.

مجموع مودهایی است که در سه حرکت اصلی طبقات شامل جابجایی در جهت 
درصد برسد.
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متعارفحدی مقاومت 

  

)، ضریب بازتاب 
) در این روش همان مقادیر عنوان 

مقادیر طیف شتاب 
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  تابعی از زمان تناوب، محاسبه و به سازه اعمال می گردد.

)، ضریب بازتاب Aمبناي طرح (
) در این روش همان مقادیر عنوان 

مقادیر طیف شتاب  

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

تابعی از زمان تناوب، محاسبه و به سازه اعمال می گردد.

مبناي طرح (
) در این روش همان مقادیر عنوان 

مقادیر طیف شتاب  64نشان داده شده در شکل 

 اعمال طیف شتاب طرح در نرم افزار

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

تابعی از زمان تناوب، محاسبه و به سازه اعمال می گردد.

مبناي طرح ()، نسبت شتاب 
) در این روش همان مقادیر عنوان Ru) و ضریب رفتار ساختمان (

نشان داده شده در شکل 

اعمال طیف شتاب طرح در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

تابعی از زمان تناوب، محاسبه و به سازه اعمال می گردد.

)، نسبت شتاب Mکلیه پارامترهاي مربوط به حرکت زمین نظیر جرم (
) و ضریب رفتار ساختمان (

ETABS 9.74: نشان داده شده در شکل  از مسیر

 طیف شتاب طرح

اعمال طیف شتاب طرح در نرم افزار): 46

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

تابعی از زمان تناوب، محاسبه و به سازه اعمال می گردد. 45) مطابق شکل 

کلیه پارامترهاي مربوط به حرکت زمین نظیر جرم (
) و ضریب رفتار ساختمان (I)، ضریب اهمیت ساختمان (
  شده در تحلیل استاتیکی معادل می باشند.

 ETABS 9.74

طیف شتاب طرح): 45شکل(

46شکل(

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

) مطابق شکل Saطیف شتاب طرح (

کلیه پارامترهاي مربوط به حرکت زمین نظیر جرم (
)، ضریب اهمیت ساختمان (
شده در تحلیل استاتیکی معادل می باشند.

 نرم افزار در اعمال طیف شتاب طرح
  طرح به نرم افزار اعمال می گردد.

طیف شتاب طرح (

کلیه پارامترهاي مربوط به حرکت زمین نظیر جرم (
)، ضریب اهمیت ساختمان (Bساختمان (

شده در تحلیل استاتیکی معادل می باشند.
اعمال طیف شتاب طرح

طرح به نرم افزار اعمال می گردد.

طیف شتاب طرح ( - 2- 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کلیه پارامترهاي مربوط به حرکت زمین نظیر جرم (
ساختمان (

شده در تحلیل استاتیکی معادل می باشند.
اعمال طیف شتاب طرح

طرح به نرم افزار اعمال می گردد.
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متعارفحدی مقاومت 

حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

ائز اهمت است، روش ترکیب 
در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

روش ترکیب مودها 

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

یا  "طبقه خیلی نرم
درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به 
برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

44 صفحه
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متعارفحدی مقاومت 

  .بدست آورده می شود
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

ائز اهمت است، روش ترکیب 
در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

روش ترکیب مودها 

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

طبقه خیلی نرم
درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به 
برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

بدست آورده می شودطیف طرح 
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

ائز اهمت است، روش ترکیب حدر ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 
در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

روش ترکیب مودها  74نشان داده شده در شکل 

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

طبقه خیلی نرم "یا "فطبقه خیلی ضعی
درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به 
برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

طیف طرح  از
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

  روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

نشان داده شده در شکل 

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

طبقه خیلی ضعی "
درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به  90

برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

 اعمال روش ترکیب مودها در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

ازحداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود 
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

ETABS 9.74: نشان داده شده در شکل  از مسیر

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 
  شود.مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش 

"نامنظمی در آنها از نوع
90نباشد، مقادیر بازتاب ها باید در 

برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

اعمال روش ترکیب مودها در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

حداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود 
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 

ETABS 9.74 نرم افزار

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 
مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش 

نامنظمی در آنها از نوعدر سازه هاي نامنظم، که 
نباشد، مقادیر بازتاب ها باید در 

برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

اعمال روش ترکیب مودها در نرم افزار

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

حداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود 
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل 
  
نرم افزار در اعمال روش ترکیب مودها

  به نرم افزار اعمال می گردد.

  اصالح مقادیر بازتاب ها.
در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش 
در سازه هاي نامنظم، که 

نباشد، مقادیر بازتاب ها باید در  "پیچشی شدید
برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

اعمال روش ترکیب مودها در نرم افزار): 47شکل(

حداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود 
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند 

روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

در برگیرنده اندرکنش مدهاي ارتعاشی نیز باشد. در این موارد می توان از روش ترکیب مربعی کامل مدها باید 
  استفاده نمود.  

اعمال روش ترکیب مودها
به نرم افزار اعمال می گردد.

اصالح مقادیر بازتاب ها.
در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 

مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش 
در سازه هاي نامنظم، که - الف

پیچشی شدید
برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 

شکل(

حداکثر بازتاب در هر مود با توجه به زمان تناوب آن مود  - 3- 5
حداکثر بازتاب هاي دینامیکی سازه در هر مود، باید با استفاده از روش هاي آماري شناخته شده، مانند سپس 

روش جذر مجموع مربعات و یا روش ترکیب مربعی کامل ترکیب گردد. 
در ساختمان هاي نامنظم در پالن و یا در ساختمان هایی که پیچش در آنها 

مدها باید 
)CQC (  .استفاده نمود

اعمال روش ترکیب مودها
به نرم افزار اعمال می گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اصالح مقادیر بازتاب ها. - 4- 5

در مواردي که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد، 
مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش 

الف
"

برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه هاي نامنظمی که نامنظمی آنها 
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شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی 

می توان مقدار برش پایه 

45 صفحه
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متعارفحدی مقاومت 

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی 

می توان مقدار برش پایه 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی 

می توان مقدار برش پایه  84نشان داده شده در شکل 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی 

نشان داده شده در شکل 

 در نرم افزارمقدار برش پایه و طبقات 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش  85در سازه هاي منظم، مقادیر بازتاب ها باید در 
  پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود.

الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی  

نشان داده شده در شکل  از مسیر

مقدار برش پایه و طبقات 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش 

در سازه هاي منظم، مقادیر بازتاب ها باید در 
پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود.

 تبصره : مقادیر برش پایه تعدیل شده در بندهاي

ETABS 9.74: از مسیر
  برداشت کرد.

مقدار برش پایه و طبقات ): 48شکل(

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

شد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش مشمول موارد فوق الذکر با
  پایه طیفی ضرب شود.

در سازه هاي منظم، مقادیر بازتاب ها باید در 
پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود.

تبصره : مقادیر برش پایه تعدیل شده در بندهاي
  کمتر در نظر گرفته شود.

ETABS 9.74 نرم افزار

برداشت کرد. ساختمان را در نرم افزار

شکل(

مشمول موارد فوق الذکر با
پایه طیفی ضرب شود.

در سازه هاي منظم، مقادیر بازتاب ها باید در -ب
پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود.

تبصره : مقادیر برش پایه تعدیل شده در بندهاي
کمتر در نظر گرفته شود.

نرم افزار در تعیین برش پایه
ساختمان را در نرم افزار

مشمول موارد فوق الذکر با
پایه طیفی ضرب شود.

ب
پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود.

تبصره : مقادیر برش پایه تعدیل شده در بندهاي
کمتر در نظر گرفته شود.

تعیین برش پایه
ساختمان را در نرم افزار
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عات زیر که در روش استاتیکی معادل عنوان شده 
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عات زیر که در روش استاتیکی معادل عنوان شده 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

عات زیر که در روش استاتیکی معادل عنوان شده 

 اعمال ضریب اصالح بازتاب در نرم افزار

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

عات زیر که در روش استاتیکی معادل عنوان شده 

اعمال ضریب اصالح بازتاب در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

عات زیر که در روش استاتیکی معادل عنوان شده ودر این روش ها رعایت ضوابط مربوط به موض

اعمال ضریب اصالح بازتاب در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در این روش ها رعایت ضوابط مربوط به موض

  محاسبه ساختمان ها در برابر واژگونی 

اعمال ضریب اصالح بازتاب در نرم افزار): 49شکل(

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در این روش ها رعایت ضوابط مربوط به موض
  
p 

محاسبه ساختمان ها در برابر واژگونی 

Ω0  

شکل(

در این روش ها رعایت ضوابط مربوط به موضنکته نهایی: 
  است، نیز الزامی است:
pضریب نامعینی سازه 

محاسبه ساختمان ها در برابر واژگونی 
  نیروي قائم زلزله 

0ضریب اضافه مقاومت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نکته نهایی: 
است، نیز الزامی است:

ضریب نامعینی سازه -
محاسبه ساختمان ها در برابر واژگونی -
نیروي قائم زلزله -
ضریب اضافه مقاومت -
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اشاره شده است. در 
کرد. محدودیت روش هاي تحلیل خطی و غیر 

طبقه و کوتاه تر از تراز پایه و یا 

روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
 آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز
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اشاره شده است. در 
کرد. محدودیت روش هاي تحلیل خطی و غیر 

  برد. کار
طبقه و کوتاه تر از تراز پایه و یا 

روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

اشاره شده است. در  2800براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 
کرد. محدودیت روش هاي تحلیل خطی و غیر 

کار هرا می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه ب
طبقه و کوتاه تر از تراز پایه و یا 

روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 
کرد. محدودیت روش هاي تحلیل خطی و غیر 

را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه ب
طبقه و کوتاه تر از تراز پایه و یا در ساختمان هاي سه 

  
  متر از تراز پایه که داراي:

روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 
کرد. محدودیت روش هاي تحلیل خطی و غیر هر روش می توان از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی استفاده 

را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه ب
در ساختمان هاي سه می توان 

  متر از تراز پایه 
متر از تراز پایه که داراي:

  نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پالن نباشد
  یلی نرم در ارتفاع نباشد. 

  
روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 
هر روش می توان از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی استفاده 

  اشاره شده است.
  محدودیت روش هاي تحلیل خطی

را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه ب
می توان  تنهااستاتیکی معادل را 

متر از تراز پایه  50ساختمان هاي منظم با ارتفاع کمتر از 
متر از تراز پایه که داراي: 50مان هاي نامنظم با ارتفاع کمتر از 

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پالن نباشد
یلی نرم در ارتفاع نباشد. 

  محدودیت روش هاي تحلیل غیر خطی
روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

   محدودیت روش هاي تحلیل
براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 

هر روش می توان از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی استفاده 
اشاره شده است. 2- 4و 

محدودیت روش هاي تحلیل خطی
را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه ب دینامیکی روش هاي تحلیل خطی

استاتیکی معادل را 
  :تمان هاي زیر به کار گرفت

ساختمان هاي منظم با ارتفاع کمتر از 
مان هاي نامنظم با ارتفاع کمتر از 

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پالن نباشد
یلی نرم در ارتفاع نباشد. نامنظمی جرمی، نرم و خ

محدودیت روش هاي تحلیل غیر خطی
روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

محدودیت روش هاي تحلیل
براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 

هر روش می توان از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی استفاده 
و  1-4خطی در بندهاي 

محدودیت روش هاي تحلیل خطی
روش هاي تحلیل خطی

استاتیکی معادل را خطی 
تمان هاي زیر به کار گرفت

ساختمان هاي منظم با ارتفاع کمتر از 
مان هاي نامنظم با ارتفاع کمتر از 

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پالن نباشد
نامنظمی جرمی، نرم و خ

  
محدودیت روش هاي تحلیل غیر خطی

روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

  .اقناع نماید

محدودیت روش هاي تحلیل -6
براي تحلیل اثر زلزله بر سازه ساختمان دو روش خطی و غیر خطی در استاندارد 

هر روش می توان از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی استفاده 
خطی در بندهاي 

محدودیت روش هاي تحلیل خطی -6-1
روش هاي تحلیل خطی

خطی روش  اما
تمان هاي زیر به کار گرفتساخ
ساختمان هاي منظم با ارتفاع کمتر از  - الف
مان هاي نامنظم با ارتفاع کمتر از تساخ-ب

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پالن نباشد-
نامنظمی جرمی، نرم و خ-
  

محدودیت روش هاي تحلیل غیر خطی -6-2
روش هاي تحلیل غیر خطی را می توان در کلیه ساختمان ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی براي استفاده از 
آنها ضروري است سازه عالوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش هاي خطی را نیز

اقناع نماید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

6



  

 54 از 48

 

 

متعارفحدی مقاومت 

(تحلیل خطی 

 4(شکل 
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 
، باید تفاوت 

Δmax  در

Drift  به

48 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

ΔM = c  

P-Δ   تحلیل خطی)

(شکل  اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 

، باید تفاوت )46شکل 
max( بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

Driftاگر طرفین ضابطه کنترل 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

= cd .Δeu < Δa

 = تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه

 Δ= تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر

اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 

شکل در  ΔCM(م کف ها 
بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

اگر طرفین ضابطه کنترل 

 در ارتفاع

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

aضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

= تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه

= تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر

 و برابر با:

اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 

م کف ها ربه جاي تفاوت بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز ج
بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

ETABS :  اگر طرفین ضابطه کنترل

در ارتفاع قطع سیستم باربر جانبی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

(   
ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

= تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه

= تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر

و برابر با:تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی 
  0.025h  
          0.020h  

اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 

به جاي تفاوت بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز ج
بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

 9.74ETABS نرم افزار

   تقسیم گردد، رابطه به صورت زیر ساده می شود.

قطع سیستم باربر جانبی) : نامنظمی 

Δ 

 مرکز جرم

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

)Driftکنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه (
ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

= تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه

= تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر

تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی 
  طبقه    5در ساختمان هاي تا 
                مان ها

اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 

به جاي تفاوت بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز ج
بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

نرم افزار کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه در
تقسیم گردد، رابطه به صورت زیر ساده می شود.

) : نامنظمی 50شکل (

Δmax

ΔCM 

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه (
ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

= تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه
  = ضریب بزرگنمایی 

= تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر

تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی مقدار مجاز 
در ساختمان هاي تا 

مان هاتدر سایر ساخ
اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است،

در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی 
به جاي تفاوت بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز ج

بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان
 مد نظر قرار گیرد.

کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه در
تقسیم گردد، رابطه به صورت زیر ساده می شود.

شکل (

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه (
ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

  در این رابطه:
ΔM تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقع طبقه =
c  ضریب بزرگنمایی =
Δeu  تغییرمکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح با منظور کردن اثر =

ETABS (  
Δ  = مقدار مجاز

در ساختمان هاي تا 
در سایر ساخ

Δeu ،اختالف بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز جرم کف هاي باال و پایین آن طبقه است
در ساختمان هاي نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، براي محاسبه تغییر مکان نسبی  ).2

 Δeuبه جاي تفاوت بین تغییر مکان هاي جانبی مراکز ج
بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان

مد نظر قرار گیرد. 

کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه در
h.C .تقسیم گردد، رابطه به صورت زیر ساده می شود

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه ( -7
ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه مطابق رابطه روبرو می باشد.   

در این رابطه:
M

cd

eu

ETABS

Δa

eu: 1 نکته

2-1- 2بند 
 euهر طبقه

بین تغییر مکان هاي جانبی کف هاي باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهاي کناري ساختمان
)50شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقه در
h.CD
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متعارفحدی مقاومت 

، می توان مقدار آن را از مسیر مشخص 
مطابق نکته اشاره شده، در 
      حداکثر صحیح

 Driftحداکثر تفاوت چندانی با 
  

49 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

، می توان مقدار آن را از مسیر مشخص 
مطابق نکته اشاره شده، در 

Drift حداکثر صحیح
حداکثر تفاوت چندانی با 
  حداکثر همواره صحیح است.

 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

، می توان مقدار آن را از مسیر مشخص 
مطابق نکته اشاره شده، در  شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است
Driftکنترل باشد، 

حداکثر تفاوت چندانی با  
حداکثر همواره صحیح است.

 ETABS9.7.4حداکثر در نرم افزار 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

، می توان مقدار آن را از مسیر مشخص حداکثر طبقات ارائه می شود
شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است

باشد،  یا پیچشی شدید
 Driftکنترل 

حداکثر همواره صحیح است. Driftمرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 

حداکثر در نرم افزار 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

حداکثر طبقات ارائه می شود
شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است

یا پیچشی شدید ی پیچشی
کنترل  باشد،نی پیچشی 

مرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 

حداکثر در نرم افزار  Driftتعیین 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

Drift حداکثر طبقات ارائه می شود
شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است

ی پیچشینامنظم
ی پیچشی نامنظممی باشد. اگر ساختمان داراي 

مرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 

تعیین ) : 51شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

Driftدر نرم افزار 

شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است
نامنظمداراي ساختمان 

می باشد. اگر ساختمان داراي 
مرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 

در نرم افزار با توجه به اینکه 
شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است

ساختمان صورتی که 
می باشد. اگر ساختمان داراي 

مرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 

با توجه به اینکه 
شده در شکل برداشت و سپس ضابطه را کنترل کرد. الزم به ذکر است

صورتی که 
می باشد. اگر ساختمان داراي 

مرکز جرم نداشته و در جهت اطمینان می باشد. بنابراین کنترل 
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متعارفحدی مقاومت 

از زمان تناوب 
ولی در ساختمان هاي با 
باید رعایت شود. در هر حال، رعایت حداقل برش 
استفاده از تحلیل مودال نرم افزار براي تعیین 
زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي 

50 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

از زمان تناوب با استفاده 
ولی در ساختمان هاي با 
باید رعایت شود. در هر حال، رعایت حداقل برش 
استفاده از تحلیل مودال نرم افزار براي تعیین 
زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي 

 ضرب گردد.

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

با استفاده برش پایه را می توان 
ولی در ساختمان هاي با  تعیین کرد.

باید رعایت شود. در هر حال، رعایت حداقل برش 
استفاده از تحلیل مودال نرم افزار براي تعیین 
زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي 

ضرب گردد. 0.8می باید در 

ETABS9.7.4 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

برش پایه را می توان 
تعیین کرد. برابر زمان تناوب تجربی

باید رعایت شود. در هر حال، رعایت حداقل برش 
استفاده از تحلیل مودال نرم افزار براي تعیین 
زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي 

می باید در بدست آمده از نرم افزار 

ETABS9.7.4در نرم افزار  زمان تناوب مود اصلی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

Δeu، برش پایه را می توان  مقدار
برابر زمان تناوب تجربی

باید رعایت شود. در هر حال، رعایت حداقل برش   برابر زمان تناوب تجربی
استفاده از تحلیل مودال نرم افزار براي تعیین در صورت  .

زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي 

بدست آمده از نرم افزار 

زمان تناوب مود اصلی

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

eu: در محاسبه تغییرمکان نسبی هر طبقه 

برابر زمان تناوب تجربی 25/1 بدون منظور کردن محدودیت
برابر زمان تناوب تجربی

.پایه در محاسبات تغییرمکان نسبی ضروري است
زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 

در سیستم هاي قاب خمشی که جداگرهاي میان قابی مانعی براي . دوم اینکه 
بدست آمده از نرم افزار  Tyو  

زمان تناوب مود اصلیتعییت ) : 52

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

: در محاسبه تغییرمکان نسبی هر طبقه 
بدون منظور کردن محدودیت

برابر زمان تناوب تجربی 25/1اهمیت خیلی زیاد محدودیت 
پایه در محاسبات تغییرمکان نسبی ضروري است

زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
. دوم اینکه )52

 Txیر حرکت قاب ها ایجاد کند، مقاد

52شکل (

: در محاسبه تغییرمکان نسبی هر طبقه 
بدون منظور کردن محدودیت 

اهمیت خیلی زیاد محدودیت 
پایه در محاسبات تغییرمکان نسبی ضروري است

زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
52(شکل  ،استفاده شود

حرکت قاب ها ایجاد کند، مقاد

: در محاسبه تغییرمکان نسبی هر طبقه 2 نکته
 )Tاصلی (

اهمیت خیلی زیاد محدودیت 
پایه در محاسبات تغییرمکان نسبی ضروري است

زمان تناوب، به دو نکته باید توجه داشت، اول اینکه براي محاسبه ضریب زلزله هر جهت از پریود همان جهت 
استفاده شود

حرکت قاب ها ایجاد کند، مقاد
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متعارفحدی مقاومت 

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع 
53(   

دیوارهاي برشی و یا قاب هاي 

 8- 2 و

دیافراگم 

دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 
ا دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی

51 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع 
53(شکل  زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

دیوارهاي برشی و یا قاب هاي 

و 1- 8سازه می باید مطابق موارد بند 

دیافراگم در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 
دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

دیوارهاي برشی و یا قاب هاي عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 

سازه می باید مطابق موارد بند 

در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 
دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی

 دیافراگم، اعضاي جمع کننده و اعضاي لبه اي در ساختمان

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 

  )53نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 

سازه می باید مطابق موارد بند اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 

در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 
دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی

دیافراگم، اعضاي جمع کننده و اعضاي لبه اي در ساختمان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 

نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 

اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 

  اثر سختی دیافراگم در تحلیل لرزه اي سازه
در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

  ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.
دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 
دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی

دیافراگم، اعضاي جمع کننده و اعضاي لبه اي در ساختمان

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

  و اعضاي لبه اي

کننده بارهاي ثقلی در ساختمان ها هستند، در هنگام وقوع دیافراگم ها که معموًال کف هاي سازه اي تحمل 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 
  )53(شکل 

نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 

اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 

اثر سختی دیافراگم در تحلیل لرزه اي سازه
در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.
دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 

دیافراگم نرم تلقی می شود. مانند دیافراگم هاي از نوع چوبی ی )،54(شکل 
   .ورق هاي فلزي تقویب نشده بدون پوشش بتن

دیافراگم، اعضاي جمع کننده و اعضاي لبه اي در ساختمان

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

و اعضاي لبه اي دیافراگم، جمع کننده ها
( :  

دیافراگم ها که معموًال کف هاي سازه اي تحمل 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

Collector:(   
عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 

(شکل  مهاربندي شده، منتقل می نماید.
  

نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 

اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 

اثر سختی دیافراگم در تحلیل لرزه اي سازه
در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.
دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 

(شکل  مکان نسبی متوسط طبقه باشد،
ورق هاي فلزي تقویب نشده بدون پوشش بتن

دیافراگم، اعضاي جمع کننده و اعضاي لبه اي در ساختمان ) :53شکل (

دیافراگم، جمع کننده ها
)Diaphragmدیافراگم (

دیافراگم ها که معموًال کف هاي سازه اي تحمل 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

Collector( جمع کننده

عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 
مهاربندي شده، منتقل می نماید.

  ): Chordعضو لبه اي (
نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 

اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 
  در نظر گرفته شود.

اثر سختی دیافراگم در تحلیل لرزه اي سازه
در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 

ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.
دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر 

مکان نسبی متوسط طبقه باشد،
ورق هاي فلزي تقویب نشده بدون پوشش بتن

شکل (

دیافراگم، جمع کننده ها - 8
دیافراگم (

دیافراگم ها که معموًال کف هاي سازه اي تحمل 
زلزله وظیفه انتقال نیروهاي ایجاده شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند.

جمع کننده
عضوي از دیافراگم است که به موازات نیروي برشی دیافراگم است و نیرو را به 

مهاربندي شده، منتقل می نماید.
عضو لبه اي (

نواحی مرزي دیافراگم که عمود بر جهت زلزله می باشند. (شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثرات دیافراگم، اعضاي جمع کننده و لبه اي در تحلیل و طراحی 
در نظر گرفته شود.

  
اثر سختی دیافراگم در تحلیل لرزه اي سازه - 1- 8

در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی 
ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.

دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله، بیش از دو برابر تغییر  –الف 
مکان نسبی متوسط طبقه باشد،

ورق هاي فلزي تقویب نشده بدون پوشش بتن
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متعارفحدی مقاومت 

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 

باید  ،ختی نسبی آنها در توزیع نیروها بین اجزاي سازه

براي در نظر گرفتن صحیح اثرات سختی 
  )55(شکل 

استفاده کرد، هرچند در این 

52 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 

ختی نسبی آنها در توزیع نیروها بین اجزاي سازه

براي در نظر گرفتن صحیح اثرات سختی 
(شکل  استفاده گردد.

استفاده کرد، هرچند در این 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
  )54(شکل 

ختی نسبی آنها در توزیع نیروها بین اجزاي سازه

براي در نظر گرفتن صحیح اثرات سختی 
 SemiRigid.استفاده گردد

Rigid  استفاده کرد، هرچند در این

 در نظر گرفتن سختی دیافراگم در نرم افزار

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
(شکل  تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود.

ختی نسبی آنها در توزیع نیروها بین اجزاي سازه

ETABS 9.74:  براي در نظر گرفتن صحیح اثرات سختی
SemiRigidدیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 

Rigidتنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 

 شرایط تعیین دیافراگم نرم، صلب و نیمه صلب

در نظر گرفتن سختی دیافراگم در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود.

ختی نسبی آنها در توزیع نیروها بین اجزاي سازهسایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر س

 ETABS 9.74

دیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 
تنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 

   ایرادي ندارد.

شرایط تعیین دیافراگم نرم، صلب و نیمه صلب

Note:  Diaphragm Rigid if MDD < 0.5 (AD)

Note:  Diaphragm Rigid if MDD <2 (AD)

 

در نظر گرفتن سختی دیافراگم در نرم افزار

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود.

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر س
  در نظر گرفته شود. 

 نرم افزار در 
دیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 

تنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 
SemiRigid .ایرادي ندارد

شرایط تعیین دیافراگم نرم، صلب و نیمه صلب

Diaphragm Rigid if MDD < 0.5 (AD)

Diaphragm Rigid if MDD <2 (AD)

در نظر گرفتن سختی دیافراگم در نرم افزار ) :55شکل (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود.

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر س
در نظر گرفته شود. ، با مدل کردن دیافراگم ها

 مدل سازي دیافراگم
دیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 

تنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 
SemiRigidحالت نیز استفاده از گزینه 

شرایط تعیین دیافراگم نرم، صلب و نیمه صلب ) :54شکل (

Diaphragm Rigid if MDD < 0.5 (AD)

Diaphragm Rigid if MDD <2 (AD)

شکل (

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از 
تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود.

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر س
با مدل کردن دیافراگم ها

مدل سازي دیافراگمنکته در 
دیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 

تنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 
حالت نیز استفاده از گزینه 

Diaphragm Rigid if MDD < 0.5 (AD)

Diaphragm Rigid if MDD <2 (AD)  

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروي جانبی زلزله کمتر از -ب
تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می شود. فنص
  
سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر س-پ

با مدل کردن دیافراگم ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نکته در 
دیافراگم ها در تحلیل لرزه اي نرم افزار می باید از گزینه دیافراگم 

تنها در صورتی که شرایط دیافراگم صلب مهیا باشد می توان از گزینه 
حالت نیز استفاده از گزینه 
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متعارفحدی مقاومت 

را دارا 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 

پالن نشان داده شده 
نیروهاي داخلی دیافراگم در اطراف 

 به خصوص
در پالن شکل 

53 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

را دارا دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 

پالن نشان داده شده 
نیروهاي داخلی دیافراگم در اطراف 

.  

به خصوص را دارند،
در پالن شکل  A(تیر 

 (الف)

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
  .انجام شود

پالن نشان داده شده  اده شده است.
نیروهاي داخلی دیافراگم در اطراف 

.نشان داده شده اند

Collectore( ،را دارند
(تیر  . اگر تیرهاي جمع کننده مجاور بازشو باشند،

Collectore( 

Collectore( 

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
انجام شود) E Ω0( ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته

اده شده است.نشان د 
نیروهاي داخلی دیافراگم در اطراف ب  -56در شکل 

نشان داده شده انددیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

Collectore(نقش اصلی جمع کننده 

. اگر تیرهاي جمع کننده مجاور بازشو باشند،
  طرح گردد.

Collectoreنیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم (

Collectoreنیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم (

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته

 56نیروهاي موجود در اعضاي جمع کننده دیافراگم در شکل 
در شکل دو دیوار برشی می باشد. 

دیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

نقش اصلی جمع کننده 
. اگر تیرهاي جمع کننده مجاور بازشو باشند،

طرح گردد.این تیر و اتصاالتش باید با ظرفیت مناسب محوري 

نیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم (

نیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم (

Open 

A 

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته

نیروهاي موجود در اعضاي جمع کننده دیافراگم در شکل 
دو دیوار برشی می باشد. 

دیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

نقش اصلی جمع کننده  در سازه هاي فوالدي تیرهاي محور مهاربندي
. اگر تیرهاي جمع کننده مجاور بازشو باشند،دهانه هاي مجاور دهانه مهاربندي

این تیر و اتصاالتش باید با ظرفیت مناسب محوري 

نیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم ( 
 (ب)

نیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم (

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

  دیافراگم 
دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته

نیروهاي موجود در اعضاي جمع کننده دیافراگم در شکل 
دو دیوار برشی می باشد.  امربوط به یک ساختمان ب

دیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

در سازه هاي فوالدي تیرهاي محور مهاربندي
دهانه هاي مجاور دهانه مهاربندي

این تیر و اتصاالتش باید با ظرفیت مناسب محوري 

 ) :56شکل (
(ب)

نیروهاي داخلی اعضاي جمع کننده دیافراگم ( ) :57شکل (

 طراحینیروي 
دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته

نیروهاي موجود در اعضاي جمع کننده دیافراگم در شکل 
مربوط به یک ساختمان ب

دیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

در سازه هاي فوالدي تیرهاي محور مهاربندي
دهانه هاي مجاور دهانه مهاربندي

این تیر و اتصاالتش باید با ظرفیت مناسب محوري 

نیروي  - 2- 8
دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل هاي افقی که در آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی 

  باشند.
در مواردي که تعبیه اجزایی جمع کننده براي انتقال بار از دیافراگم به اجزاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی 

ضروري باشد، طراحی آنها و اتصاالتشان باید براي زلزله تشدید یافته
نیروهاي موجود در اعضاي جمع کننده دیافراگم در شکل 

مربوط به یک ساختمان ب
دیوارهاي برشی (عضو جمع کننده) به صورت نیروهاي برشی و محوري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در سازه هاي فوالدي تیرهاي محور مهاربندي
دهانه هاي مجاور دهانه مهاربندي تیرهاي

این تیر و اتصاالتش باید با ظرفیت مناسب محوري  )57
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متعارفحدی مقاومت 

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 

-Sub) و عضو لبه اي جزئی (

54 صفحه

 94-106-1 شماره

2800راهنماي استاندارد 
متعارفحدی مقاومت 

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 

) و عضو لبه اي جزئی (

 

شماره راهنماي
 راهنماي استاندارد 

 متعارفحدی مقاومت 

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 

Sub) و عضو لبه اي جزئی (

 ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم

زمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 

Sub-Diaphragm

 )Chordنیروهاي داخلی اعضاي لبه اي (

ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 
  درون صفحه دیافراگم می باشند، نشان داده شده اند.

Diaphragmوجود بازشو در دیافراگم باعث ایجاد دیافراگم هاي جزئی (

نیروهاي داخلی اعضاي لبه اي (

ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

 

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 
درون صفحه دیافراگم می باشند، نشان داده شده اند.

وجود بازشو در دیافراگم باعث ایجاد دیافراگم هاي جزئی (

نیروهاي داخلی اعضاي لبه اي ( ) :58

ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم

 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیرا
 مدیریــت کنتــرل و نظــارت ساختمــان

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش 
درون صفحه دیافراگم می باشند، نشان داده شده اند.

وجود بازشو در دیافراگم باعث ایجاد دیافراگم هاي جزئی (
  )59) می گردد. (شکل 

8شکل (

ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم

نیروهاي داخلی دیافراگم در لبه ها (عضو لبه اي) به صورت نیروهاي محوري که ناشی از خمش  58
درون صفحه دیافراگم می باشند، نشان داده شده اند.

وجود بازشو در دیافراگم باعث ایجاد دیافراگم هاي جزئی (
) می گردد. (شکل 

ایجاد دیافراگم هاي جزئی و عضو لبه اي جزئی در صورت وجود باشو در دیافراگم ) :59شکل (

8در شکل 
درون صفحه دیافراگم می باشند، نشان داده شده اند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود بازشو در دیافراگم باعث ایجاد دیافراگم هاي جزئی (
Chord می گردد. (شکل (
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