
 
 

 بسمه تعالي

 

، با توجه الزامي شده است 1394 هما رشهريو از 2800 اردستاندا رمچها يشايرو از دهستفابا عنايت به اين موضوع كه ا

در انجام بيشتر طراحان محترم با اصول آن در جهت وحدت رويه  شناييآجهت  ،به تغييرات صورت گرفته در ويرايش جديد

 است موارد زير مورد توجه قرار گيرد.  محاسبات ساختمان، الزم

 : تغييرات كلي -1

بدست آمده بر اساس ويرايش  نيروي زلزله از حد مجاز به حد مقاومت تغيير يافته است، به اين معنا كه نيروي -1-1

  مقاومت نهايي و حاالت حدي است.بر اساس حي هاي طراچهارم سازگار با روش

 د:نشوبايست مورد توجه و دقت قرار گيرند شامل موارد زير ميتغييراتي كه مي -1-2

 ي ي ضعيف و خيلي ضعيف، طبقهكه شامل نامنظمي پيچشي و پيچشي شديد، طبقه نامنظمي سازه

 ).2800استاندارد  10تا  6د (صفحات نشونرم و خيلي نرم مي

  12و 11 ات(صفحمختلف  ايهاي سازهتري از سيستمجامعتعريف(. 

 18تا  14(صفحات  تمانخضريب بازتاب سا(. 

  35و  34(صفحات ضريب رفتار ساختمان و ارتفاع مجاز( . 

  توزيع غيرخطي بار استاتيكي معادل (ضريبk ( صفحات)39و  38(. 

 27(صفحه ها سازه هاي تحليلروش(. 

 عنوان نامعيني سازه ضريب افزايش بار جانبي با )ρ ( صفحات)30و  29(. 

 41(صفحه  نيروي قائم زلزله(. 

  اي و نوع تحليل سازه به نوع نامنظميسيستم سازهانتخاب وابستگي. 

 43(صفحه  هاي طيفياصالح مقادير بازتاب(.
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 46و  35(صفحات رمكان نسبي ساختمان كنترل تغيي(. 

 (فصل چهارم)اي اي اجزاي غيرسازهتعيين بار لرزه. 

 پنجم(فصل هاي غيرساختماني اي سازهتعيين بار لرزه(. 

  (فصل ششم)الزامات ژئوتكنيكي. 

 (فصل هفتم)هاي بنايي مقاوم ضوابط طرح ساختمان. 

 :2800تشريح و تبيين برخي موارد موضوعي در متن استاندارد  -2

 .دگير رتصوAj  ضريباعمال  ونبد وصد در 5 فيدتصا پيچش بحتساا با ستميباي پيچشي نامنظمي لكنتر -2-1

در  User Load( توزيع بار استاتيكي معادل طيفيبا روش استاتيكي معادل و يا با  لكنتر يناشود كه توصيه مي

 .پذيردنجام ا) ETABSنرم افزار 

 هيددگر مشخص شكل در %15 ليو متن در %20عقب رفتگي  ن،پال در نساختما هندسي نامنظمي بخش در -2-2

 .باشد مي مدنظر ،جهت دو در نهمزما فتگير پسو در آن  ميباشد  %20 ارمقد عمل ككه مال ستا

 يهزاو كرذ معد به توجه با كهست ا هشد بيان ازيغيرمو يهاسيستم انعنو تحت نامنظمياز  يجديدعنوان  -2-3

 .ددميگر پيشنهاد جهدر 15 حداقل رمذكو يهزاو ،آن تشخيص ايبر معين

 :گانهدو يها سيستم لكنتر -2-4

 وينير صددر 25 تحمل به درقا در هر جهت ميبايد خمشي هايبقا كهاين بر وهعال گانهدو يسيستمها در -2-4-1

 صددر 50 برابر در متومقا نايياتو يستميبا نيز هشد يبندرمها هايقاب يا و برشي يهااريود ،باشند جانبي

 د نياز است:رومسه فايل به قرار زير  رمنظو بدين ،شندبا دارا را لزلهز وينير

 كه درتوضيح آن د.وشطراحي مي زلزلهدرصد نيروي  100گانه براي ساختمان با سيستم دو -2-4-1-1

سازي گردد. در اين حالت، مدل Shell به صورت تواندميدال بتني بتني،  تير-دالسيستم 

 0,25برابر با حداكثر  Bending m11, m12, m22براي  بايستدال مي خوردگيضريب ترك

 .نظر گرفته شود در

از  ،زلزلهنيروي  صددر 50 به پايه شبر كاهش از پس و دهنمو صرفنظر بقا خمشي سختي زا -2-4-1-2

 معرفيي تيرها دو سر مفصل (همه مطمئن شد هشد يبندرمها يهابقا يا برشي يهااريودكفايت 

را به صورت و آن هدكر نظرفصر نيز آن سختي از ستميباي ،بتني دال دجوو رتصو در. شوندمي
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Membrane توزيع روش استاتيكي معادل يا روش ، انجام آنبراي . )سازي نمودافزار مدلدر نرم

تم سيسطيفي كه مقادير آن از نصف نيروي برش طبقات از روش ( بار استاتيكي معادل طيفي

 ..وصيه مي گرددمده است) تدوگانه بدست آ

 ظلحا صفر به يكدنز برشي يهااريود سختي ،صددر 25 وينير تحت خمشي بقا لكنتر جهت -2-4-1-3

 استاتيكي معادل طيفيتوزيع بار توان از روش استاتيكي معادل يا روش ، ميانجام آنبراي  .ودشمي

 مده است)بدست آطيفي سيستم دوگانه كه مقادير آن از يك چهارم نيروي برش طبقات از روش (

را د و آنكر صرفنظر بايد آن سختي از ،بتني دال دجوو رتصو در . در اين حالت نيز،تعيين نمود

ر صورت وجود مهاربند د. الزم به ذكر است كه سازي نمودافزار مدلدر نرم Membraneبه صورت 

 .اين عناصر را حذف نمود ،درصد 25در فايل بايست ميفوالدي، 

ي بايست ها و فونداسيون)شامل سيستم مهار جانبي، ستون، كليه اجزاي سازه (در پالن هاي نامنظمندر ساختما -2-5

 .دنكنترل شودرصد،  30-100تحت تركيبات بار 

 زير را بايستي در نظر گرفت: سازي و طراحي ديوارهاي برشي موراددر مدل -2-6

تر، موارد زير هاي فوالدي مدفون در داخل ديوار برشي، بدون المان مرزي عريضسازي ستوندر مدل -2-6-1

 :گرددرعايت 

مقاومت الزم را براي تحمل نيروهاي تحليل تحت تركيبات بارگذاري مرده،  ،ستون فلزي -2-6-1-1

ن را در ضريبي ضرب كرد كه تي محوري ستوتوان سخزلزله را داشته باشد (مي زنده و

 .تر از ظرفيت ستون باشد)مساوي يا كوچك تحليل سازه،نيروي به دست آمده از 

ستون متصل به ديوار بايد  نبوده وبا مقطع بتني قابل قبول ، ETABSدر سازي ستون مدل -2-6-1-2

گردد. مقطع آن بايد مقاومت كافي در برابر تركيب بارهاي طراحي را  Pier برشي با ديوار

 داشته باشند.

هاي منظم و نامنظم، ديوارهاي برشي با مقطع غير ساده (مانند ديوارهاي ها اعم از سازهي سازهدر كليه -2-6-2

U  ياL ،(... به چند ديوار خطي تقسيم شده و هر بخش به صورت جداگانه ديوار  شكل ياPier و  هشد

 .لحاظ گرددنيز درصد  30-100اثرات 

شود، دو بخش ديوار متصل به تير همبند، بايد به صورت در ديوارهايي كه از تير همبند استفاده مي -2-6-3

  .براي دو بخش متصل به تير همبند نادرست است Pierشود و تعريف يك  Pierجداگانه 
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 2800استاندارد  4-3 ولجد به ستميبايو  ستا يافته تغيير ها سيستم برخي در 0Ω متومقا ضافها ضريب -2-7

 .شود جعهامر

 حد راــفتر يباضر از دهستفاا به توجه با، هاي با سيستم باربر جانبي بتنييا ساختمان هاي بتنيدر ساختمان -2-8

1 ضريب از دهستفاا و هشد محاسبه نهايي حالت در نيز پايه شبر ارمقد ،)uR( نهايي
 ضريبو  28 صفحه عموضو 1.4

ساير ) uR(استفاده نمودن از ضرايب رفتار حد نهايي  .شتدا هدانخو موضوعيت 2800استاندارد  46 صفحه 1,4

ويرايش چهارم صحبتي نشده است، جايز  2800ها جز در مواردي كه در مورد آن سيستم در استاندارد نامهآيين

 نيست.

 ها اثر ترك خوردگي در اعضا بايد به صورت زير اعمال شود:تحليل سازه در -2-9

 براي بدست آوردن زمان تناوب سازهبراي طراحي يا كنترل تغييرمكان ايالمان سازه
 قاب مهار نشدهقاب مهار شدهقاب مهار نشده

 0,50,5 0,35 تير

 0,71,01,0 ستون

خورده يا(بترتيب براي ترك0,7يا0,35 ديوار برشي
 نخورده)ترك

براي ديوار ترك خورده و ترك نخورده به 
 1,0و  0,5ترتيب 

 

، مي بايست بر اساس ضرايب تركيب بارهاي مرتبط با P-deltaدر تحليل بارهاي مرده و زنده ضرايب اعمال شده  -2-10

 .انتخاب شوندزلزله 

متر  50هاي منظم يا نامنظم تا ارتفاع هاي حداكثر سه طبقه و سازهتحليل استاتيكي معادل تنها براي ساختمان -2-11

 است.كه مشمول هر نوع نامنظمي جرمي، پيچشي و طبقه نرم نباشند، مجاز 

نظر گرفتن  در ابو بايد با تركيبات بار طيفي باشند، مي ديناميكي طيفيهايي كه نيازمند تحليل ي ساختمانكليه -2-12

بوده و قابل قبول ن توزيع بار استاتيكي معادل طيفيبديهي است استفاده از روش  .دنخروج از مركزيت كنترل شو

 باشد. مي 3-1-4-2و  2-1-4-2هاي مندرج در بندتنها براي موارد اين روش 

مركز مت بايست لنگر، ميتيرها گاهيتكيهت خروج از محوري نيروي نظر گرفتن اثراهاي مفصلي براي دردر سازه -2-13

رفت. در نظر گنسبت به محور مركزي ستون اتصال را برون محوري واقعي تير در  گاهواكنش تكيهاضافي ناشي از 

به صورت  End Length Offsetدر بخش  ETABSافزار در نرمبرون محوري فوق را براي اين كار كافي است 

 .وداعمال نم Define Length پنجرهدستي در 



 5   ويرايش چهارم جهت وحدت رويه طراحان محترم 2800تفسير ابهامات استاندارد 
 

باشند، براي كنترل اين بند، بايد ضريب  كلي سازه تغيير شكلبرابر  dCقادر به تحمل سازه بايد ثقلي  هايستون  -2-14

 كنترل نمود.در تركيب خمش و نيروي محوري ها را ستون ،Δ-Pتحليل به همراه  ضرب نموده و dC زلزله را در

 ارمقد با ماكزيمم )Driftتغييرمكان نسبي ( محاسبه شديد پيچشي و پيچشي نامنظمي لمشمو يهانساختما در -2-15

 .پذيردانجام مي نساختما نمواپير در آن

)، روش استاتيكي معادل و در صورت نبود بركنش، روش Upliftها در صورت وجود بركنش (در طراحي شالوده -2-16

 قابل پذيرش مي باشند.سازه استاتيكي معادل يا روش طيفي 

 .گزارش ژئوتكنيك الزامي است ارائهمترمربع يا هفت طبقه و بيشتر،  2000هايي با مساحت بيشتر از براي سازه -2-17

مطابق ( ي شهر مشهدبندي آماري موجود در نقشهاز پهنه aqو  sKآوردن توان براي بدستها ميبراي ساير ساختمان

 .استفاده نمود )راهنمااين  19-2بند 

-به سايت پايگاه اطالع رساني سازمان زمين توانمي مشهد، شهرژئوتكنيكي  بنديپهنهاطالعات  از استفاده براي -2-18

 خاك نوع از كليات پروژه، اجراي موقعيت بر اساس و نموده شناسي و اكتشافات معدني منطقه شمال شرق مراجعه

تر، در فقدان اطالعات دقيق نمود. تعيين را  qaو Ks مقادير موجود روابط اساس بر و يافته اطالع محل آن در موجود

 شوند.پيشنهاد مي زير مقادير qa وKs انتخاب  براي

كه آرماتور طولي فونداسيون، شود، مگر آندرصد بايد اختيار  25/0هاي نواري برابر حداقل آرماتور طولي فونداسيون -2-19

4ي به اندازه
درصد باشد. حداقل  15/0تواند كمتر از الزم طبق محاسبات باشد كه در اين صورت نميمقدار آرماتور  3

 باشد.درصد در باال و پايين مي 18/0مجموعا برابر با  S400ميزان آرماتور عرضي فونداسيون نيز براي ميلگرد 

 

μ 

E (Mpa) نامگذاري  شرح
 Dense/Very Stiff Medium Loose خاك

0,20 150 100 50 
ماسه خوب دانه بندي  /شن 

 GW,SW شده

 SP ماسه بد دانه بندي شده 0,25 60 40 20

 GM,SM شن /  ماسه الي دار 0,25 25 17,5 12,5

 ML الي با اثرات خميري پايين 0,35 25 15 5

 CL رس با اثرات خميري پايين 0,40 20 6,5 3

 CH رس با اثرات خميري باال 0,45 15 5 2,5

 OL,OH خاكهاي آلي و نباتي ‐‐‐‐2,5 ‐‐‐‐ 0,45
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 :ربا تتركيبا -3

 يرز به صورت كلي حالت در 1392 يشايرو ششم مبحث برطبق ي،دفوال و مهآربتن يهانساختما در وريضر ربا تتركيبااز  

 :باشندمي

  

 Load D=Dead  

LP = Partition Load  

 Load L=Live  

Lr=max {Roof Live Load, Snow Load} 

Load Quake E=±Earth  (Earthquake)  

 Load T=±Thermal  

 Load Pressure Soil=Soil  

 

 :ايران تنب تركيب بارهاي طراحي مطابق آيين نامه -3-4

1. 1,25D  

2. 1,25D+1,5LP+1,5L+1,5Lr 

3. D+1,2LP +1,2L+1,2Lr+E  

4.  D+E0,85  

5. 1,25D+1,5LP+1,5L+1,5Lr+1,5Soil  

6. ٠٫٨٥D+1,5Soil  

7. D+1,2LP++1,2L+1,2Lr+T  

8. ١٫٢٥D+1,5T  

 :ACI318-08 نامهيينآ -3-5

1.  D1,4  

2. ١٫٢D+1,6LP+1,6L+1,6Lr 

3. 1,2D+LP+L+E  

4. 0,9D+E 

5. 1,2D+1,6LP+1,6L+1,6Lr+1,6Soil  
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6. ٠٫٩D+1,6Soil  

7. ١٫٢D+1,6LP+1,6L+1,6Lr+1,2T  

8. 1,2D+1,6T  

 :)يحد روش به ديفوال سكلتا حياطرجهت AISC05-360 ( نامه يينآ -3-6

1.  D1,4  

2. 1,2D+1,6LP+1,6L+0,5Lr 

3. 1,2D+LP+L+1.6Lr+E  

4. 1,2D+LP+L+0,5Lr 

5. ١٫٢D+LP+L+0.2Lr+E  

6. 0,9D+E 

7. 0,9D+1,2LP+1,2L+1,6Soil  

8. 1,2D+0,5LP+0,5L++0.5Lr+1.2T  

9. 1,2D+1,6LP+1,6L+1,6Lr+T  

  :)زمجا تنش روش به ديفوال سكلتا حياطرAISC-ASD (98 نامهيينآ -3-7

1.  D  

2.  LLP+D+  

3. D+LP+Lr 

4. D+0,75LP+0,75L+0,75Lr 

5. D +0,7E  

6. D+0,75LP+0,75L+0,75Lr+0,525E  

7.  E7.0D+6.0  

8.  L+SoilLP+D+  

9.  D+Soil  

10. D+0,75LP+0,75L+0,75Lr+0,75T 

11.  D+T  

  :نسيوافوند تنش لكنتر ربا تتركيبا -3-8

1.  D  
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2. D+LP+L+Lr 

3. D+0,75LP+0,75L+0,75Lr+0.525E  

4. D+0,7E  

5. 0,6D+0,7E  

 :نكات تكميلي  -4

مبحث ششم  1-5-6از جدول  1-4مندرج در بند (» هاي مرتبط با آنهاي محل تجمع و راهرواتاق«منظور از  -4-1

در  بار پذيراييشود كه توصيه مي لذا .هاي مسكوني است، البي و سالن اجتماعات ساختمان)1392ويرايش 

 .گرددكيلوگرم بر مترمربع فرض  200برابر با حداقل  هاي مسكونيساختمان

 شدازمين طبيعي مي بتراز  زير شالودهتراز فوقاني هايي كه در مرز زمين همسايه قرار داشته و ساختماني در كليه -4-2

بايست جهت كنترل ارتفاع مي، (امكان برداشتن خاك مجاور سازه در طول عمر مفيد ساختمان وجود داشته باشد)

توان به دو صورت عمل اما به منظور طراحي سازه در اين موارد مين، تراز شالوده را مدنظر قرار داد. مجاز ساختما

 نمود. 

اك بار خ ستيبايدر اين حالت  بديهي است كه .در نظر گرفته شود شالودهدر محل تالقي سازه و را  پايهتراز  )1

  .در نظر گرفته شود در سازهنيز اثرات آن كليه شده و  ، اعمالمدلدر پشت آن نيز 

نامه آيين 2-9-5-3-3الزم است موضوع بند در اين صورت  .تراز پايه به باالي ديوارهاي حائل منتقل گردد )2

مفروض، ه در تراز پايديناميكي تحليل ديناميكي طيفي با مقياس نمودن برش پايه  و سپس شودكنترل  2800

 گيرد.انجام 

 :دميشو تركيب فقيا لزلهز با %100 رتبصو قائم لزلهز ،قبلي يشايرو فبرخال 2800 رمچها يشايرو در -4-3

 ي قائمتركيبات بار با درنظر گرفتن زلزله
 ويرايش چهارم 2800استاندارد ويرايش سوم2800استاندارد

EZ�0,3EY�0,3D+L±EX  D+L±EX�0,3EY±EZ 
D+L±EY�0,3EX�0,3EZD+L±EY�0,3EX±EZ 

EY�0,3EX�0,3D+L±EZ 
 هاي جداكننده داخلي را در دسته بارهاي مرده ساختمان قرار داد.بايست وزن تيغهدر كنترل ارتعاش تيرها، مي -4-4

 مجاز نمي باشد. يك ساختمان استفاده از آيين نامه هاي طراحي متفاوت براي طراحي عناصر مختلف  -4-5
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با مبحث نهم  ETABSافزار ي برش در نرممحاسبهعدم انطباق با توجه به  ،CSA نامهاستفاده از آيين در صورت -4-6

 د.نبه صورت دستي محاسبه گرد بايد آرماتور برشي الزم اعضا ،مقررات ملي

 بايد طراحي ميلگردهاي اتصال كف و ديوار .دنهايي كه ديوار برشي يا بادبند به ديافراگم كف اتصال كمي داردر سازه -4-7

ضمنا در مواردي كه تراز پايه در تراز باالي فونداسيون قرار  .به صورت جداگانه انجام شود ي شدهبادبنددهانه يا 

 كنترل مقاومت ديافراگم به منظور انتقال نيروهاي جانبي از طريق كف الزم خواهد بود. دارد،

 هاي زير طراحي گردند.بايست به يكي از روشاجزاي مرزي ديوارهاي برشي مي -4-8

استفاده نمود. الزم به ذكر  C&Tبايد از روش  ACI-1999هاي ايران و يا نامهاستفاده از آييندرصورت  -4-8-1

، بايستي در سرتاسر طول و ارتفاع ديوار از آرماتور General يحااست كه درصورت استفاده از روش طر

 ها) استفاده گردد. (مشابه ستون عرضي ويژه

  بالمانع است. Generalو يا جديدتر، طراحي  ACI-2005در صورت استفاده از آيين نامه  -4-8-2

 ي فايل به سازمان نظام مهندسي:ي ارائهنحوه -5

 رعايت گردد: هافايل ارائه در زير مواردشود به جهت تسريع روند بررسي محاسبات، توصيه مي

 
 

(كه فايل اصلي سازه است)،  Project-Main.edbهاي هـــــو با شاخ ETABSاي با نام پوشه :بنديي پوشهنحوه -5-1

Project-Period.edb ي(كه فايلي است كه براي محاسبه ،(زمان تناوب اصلي سازه Project-Drift.edb  كه فايلي)

(كه فايلي  Project-25%.edbازه)، استفاده از زمان تناوب اصلي س ي تغييرمكان نسبي سازه بااست براي محاسبه

اي با نام (كه فايلي كنترل ديوار برشي در تراز پايه) و پوشه Project-50%.edbرل قاب خمشي) و است براي كنت
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SAFE هاي و با شاخهFoundation  كه در آن فايل فونداسيون وFloor ها (در يات طراحي سقفيكه در آن جز

 ضميمه گردد. نيز Calculation Bookدر صورت نياز به توضيحات تكميلي، فايلي با نام  صورت نياز) قرار دارد.


