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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتانداردها  ملتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جلسته رتورا  عتالی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکتز  نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی ها  کمیسیون در مختلف ها  حوزه در استاندارد تدوین

تولیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و ملتی  مصالح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 ملتی  نویس استتانداردها   پیش  .رود می حاصل دولتی غیر و دولتی ها  سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشتنهادها  و نظرها از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی ها  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواهی برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نیز صالح ذ  و مند عالقه ها  سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  ملتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   هتا   نیازمنتد   و کلتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران ملی استانداردها  تدوین در . کند می فعالیت

  .رودمی گیر بهره المللی بین استانداردها  و جهان صنعتی و فنی ، علمی ها  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عالی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استانداردها 

 آن بند و درجه صادراتی کاتها  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  المللی بین بازارها  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  همچنین . نماید اجبار  را

 مراکتز و  هتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  هتا   سیستت   گواهی صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کالیبراسیون س

 هتا  آن عملکترد  بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فلتزات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کالیبراسیون س ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردها  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «الزامات کلی -هامبانی طراحی سازه »
 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 ، افشینروا

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

معتتاون متتدیر کتتل اداره استتتاندارد استتتان  

 آذربایجان ررقی

  دبیر:

 ، نسیبهمتیکر

 کاررناسی اررد مهندسی عمران س

 استان آذربایجان ررقی اداره کل استاندارد

 

  ): س اسامی به ترتیب حروف الفبا اعضاء

 ، پوریااکبر 

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

 هغررکت ارک سازه مرا

 

 تبریز ، آذر

 کاررناسی مهندسی عمران س

 ررکت کیفیت آفرینان آذر

 

 ، رسولخدایار 

 سدانشجو  دکتر  تخصصی مهندسی عمران 

 مدرس دانشگاه آزاد مراغه

 

 ، وحیدعزیز 

  سکاررناسی اررد مهندسی عمران

 انجمن بتن ایران

 

 ، احمدملکی

 دکتر  تخصصی مهندسی عمران س

 هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه 

  

 ، جوادنصیرفام

 کاررناسی مهندسی عمران س

 انجمن بتن ایران

 سآزمایشگاه کنترل کیفیت ماراویا 
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد ملی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ه پیش گفتار

 1 دهدف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع الزامی 9

 9 اصطالحات و تعاریف و نمادها 3

 19 کاربرد 2

 19 الزامات اصلی در عملکرد ساختمانی 3

 11 ها و عناصر ساختمانیطبقه بند  سازه 6

 19 هاکنش 3

 12 هاترکیب کنش 3

 16 تحلیل و آزمون 2

 13 با الزامات انطباق نشان دادن 19

 99 کننده تصویبها  برا  گروه هاراهنمایی الفپیوست 

 92 کنش در ترکیبارکال ارائه مقادیر طراحی برا  استفاده  پیوست ب

 93 مقادیر طراحی واسنجی پیوست پ

 39 روش طراحی پیوست ت

 39 کتابنامه پیوست ث
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 یش گفتارپ

سازمان ملی توسط که پیش نویس آن در کمیسیون ها  مربوط  "الزامات کلی -هامبانی طراحی سازه"استاندارد

مهندسی کمیته ملی استاندارد  یهاجالسو هشتمین  پانصدتهیه و تدوین رده است و در  استاندارد ایران

، اینک به استناد بند مورد تصویب قرار گرفته است 13/9/23مور    وفراورده ها  ساختمانی ساختمان و مصالح

، 1331مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 3یک ماده 

 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می رود.

ها  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، می و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتبرا  حفظ همگا

ر مواقع لزوم تجدید نظر خواهد رد و هر پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استانداردها  ملی ایران د

 استانداردها ارائه رود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، 

 باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردها  ملی استفاده کرد.

 

 ه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهی

 
ISO 22111: 2007, Bases for design of structures - General requirements 
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 الزامات کلی -هاسازه طراحی مبانی

 

 

 

 دامنه کاربرد هدف و             3

ها  مهندسی و صنعتی ها و سازها  ساختماناستاندارد، تعیین الزامات کلی در طراحی سازهاین هدف از تدوین 

ها  کامل، اجزا  اطمینان هستند. این استاندارد، در طراحی سازه با استفاده از مفاهیمی بر پایه مفاهی  قابل

 استاندارد ا  موجود درا  ساخته رده از سازه و نیز فنداسیون، کاربرد دارد. اطالعات درباره ارزیابی سازهسازه

ISO13822 ا  هها در طراحی بین کشورها  مختلف، معیارها  ویژارائه رده است. برا  مجاز دانستن تفاوت

 ها  ساختمانی معین رده است. توسط استانداردها یا آیین نامه

 الزامیمراجع   2

 ها ارجاع داده رده است. به آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران 

 ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می رود.بدی

 ها و تجدید نظرها  بعد  آن شار ارجاع داده رده بارد، اصالحیهبه مدرکی با ذکر تاریخ انتدر صورتی که 

تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده رده ذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه ها  بعد  آن ها مورد نظر است.

 ستفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد الزامی است:ا

 ها  موجودارزیابی سازه -ها: مبانی طراحی سازه1329، سال 12331استاندارد ملی رماره   2-3

2-2 ISO 2394: 1998, General principles on reliability for structures 

2-3  ISO 3898:1997, Bases for design of structures – Notations - General symbols 

2-4  ISO 8930:1987, General principles on reliability for structures - List of equivalent terms 
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 و تعاريف، نمادها و اختصارات اصطالحات             1

 : روداصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استاندارد          1-3

1-3 -3 

 3کنش تصادفی

 که امکان ر  دادن آن با یک مقدار قابل توجه در یک سازه مشخص در یک دوره معین غیر محتمل بارد. کنشی

 .مراجعه کنید ISO 8930:1987 استاندارد به –يادآوري 

1-3-2 

 2کنش همراه

به عنوان یک مقدار تقلیل یافته که با توجه به مقدار طراحی حد ها، کنشی که در یک ترکیب ویژه از کنش

 رود.بیشینه در نظر گرفته می

1-3-1 

 1مقدار مشخصه يک کنش

 مقدار نشان داده رده اصلی یک کنش

 .مراجعه کنید ISO 8930:1987استاندارد  به -3يادآوري

 : رودبر اساس یکی از موارد زیر انتخاب می -2يادآوري 

توان آن را در نظر گرفت که از احتماتت معین در طول یک دوره وقتی یک مبنا  آمار  وجود دارته بارد، در صورتی می -الف

 زمانی مبنا سنسبت به مقادیر نامطلوب  فراتر نرود. 

 آمده، به دستیا بر اساس تجربه  -ب

 .فیزیکی قیودیا بر اساس  -پ

1-3-7 

                                                 
1- Taerms and definitiond 

2- Accidental action 

3- Accompanying action 
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 3مقدار ترکیبی از يک کنش متغیر

گردند در اینصورت است که احتمال مقادیر تا جایی که بتواند با یک اساس آمار  محاسبه روند، انتخاب می

 فراگیرت تاثیرات بوجود آمده بوسیله ترکیب، تقریبا با مقدار مشخصه یک کنش منفرد یکی است.

 بیان رود.      9/1 ضریباز مقدار مشخصه با استفاده از  قطعیممکن است بعنوان بخش  مقدار فوق -3يادآوري

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به - 2يادآوري

1-3-5 

 2تغییر شکل پذيري

 کند.جایی مقاومت میها براساس جابهتغییر رکل پییر ، ظرفیتی که در برابرکنش

ها  غیرمستقی  مثل حرکات ناری از زمین لرزه، نشست ها کنشجایی، رامل اساس جابه ها برکنشاز  هاییمثال -يادآوري

 .استها سازهمصالح ، تغییرات حجمی در جزئی

1-3-6 

 1موقعیت طراحی

طول دوره زمانی خا ، از  مرتبط در 2ها در طراحی برا  نشان دادن اینکه حاتت حد ا  از موقعیتمجموعه

 بارد.رود، مورد نیاز میحد مورد نظر فراتر نمی

 .مراجعه کنید ISO 2394 :1998 به استاندارد -يادآوري

1-3-4 

 5عمر کارکرد طراحی

ا ، با مراقبت مورد انتظار بدون نیاز رود یک سازه هنگام طراحی ساختمان یا جزء سازهمدت زمانی که فرض می

 رود. برا  هدف مورد نظر استفاده می به تعمیر ضرور 

 مراجعه کنید. ISO 2394 :1998 به استاندارد –يادآوري 

1-3-8 

 6کنش مستقیم

                                                 
1- Combination value of a variable action  

2- Deformability 

3- Design situation 

4-Limit states  
5- Design working life 
6- Direct action 
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 ا  از نیروها  توزیع رده یا متمرکز که بر سازه اعمال می روند.مجموعه

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به - 3يادآوري

 

1-3-3  

 3پايداري و دوام

تاثیرات محیطی مورد ها و ا  در حفظ عملکرد مناسب در زمان معین تحت کنشقابلیت یک سازه یا جزء سازه

 انتظار است.

1-1-19 

 2هاي دينامیکیکنش

 رود.ها  قابل توجه در اجزا  ساختمانی و سازه میکنشی که باعث ایجاد رتاب

1-3-33 

 1کنش ثابت

کنشی که توزیع ثابتی مثل اندازه و جهت آن، بر رو  یک سازه دارد، و هنگامی که به یک نقطه از سازه تعیین 

 گردد.ر رورن بر رو  کل سازه نیز تعیین میرود، به طومی

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري

1-3-32  

 7کنش آزاد

 با حدود معینی دارته بارد. کنشی که ممکن است هر توزیع در فضا بر رو  سازه

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري

1-3-31 

 5متغیر مقدار مکرر از يک کنش

                                                 
1- Durability 

2- Fixed action 
3- Dynamic action 
4- Free action 
5- Frequen value of a variable action 
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گردد و در اینصورت زمان کلی از محدوده مقدار تا جایی که بتواند با یک اساس آمار  محاسبه رود، تعیین می

دوره زمانی مبنا، زمانی است که در آن فراتر رود و تنها یک بخش کوچک از دوره زمانی مبنا بوده و یا تکرار 

 فراگیرت به یک مقدار مشخص محدود گردیده است.

 بیان رود.      9/1ضریباین ممکن است به عنوان یک بخش معینی از مقدار مشخصه با استفاده از  -1یادآور  

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به - 2يادآوري

1-3-37  

 3کنش غیر مستقیم

 ها  اعمالی بر یک سازه یا مقید رده در آن است.ها یا رتابا  از تغییر رکلمجموعه

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري 

1-3-35 

 2کنش مهم و عمده

 گردد.ها، کنشی که در مقدار طراحی نهایی بیشینه آن حاصل میبرا  یک ترکیب ویژه از کنش

1-3-36 

 حاالت حدي

 کند.ین نمیها، یک سازه الزامات طراحی را تامحاتتی که در غیر از آن

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري 

1-3-34 

 1نگهداري

رود تا سازه بتواند الزامات قابلیت هاکه در طول عمر کارکرد طراحی یک سازه اعمال مینهایی از کنش مجموعه

 برآورده سازد.اطمینان را 

 مراجعه کنید. ISO 2394: 1998استاندارد  به -يادآوري 

1-3-38 

 7کنش سکونتی

                                                 
1- Indirect action 

2- Leading action  
3 - Maintenance 

4-Occupancy action 
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 .رودمیاعمال  هابر سازه در نتیجه کاربردها  مورد نظر و یا سکونت در ساختمان   کهمتغیرکنش 

1-3-33 

 3ضرايب جزئی قالب

ها  مربوط به متغیرها  اصلی با استفاده از ها و تغییرپییر دهد برا  عدم قطعیتقالب محاسباتی که اجازه می

 گردد.مقادیر الحاقی، ایجاد میساگر مربوط بارد ،  مقادیر مشخص، ضرایب جزئی

 مراجعه کنید. ISO 2394: 1998استاندارد  به -3 يادآوري

 جزئی است. قالب ضریباز  یک مدل ،قالب ضرایب مقاومت و بار -2يادآوري

1-3-22 

 2ثابت کنش

زمان، مقدار رود و تغییر در اندازه در کنشی که در سرتاسر عمل در دوره زمانی مبنا  معینی از زمان، انجام می

میانی آن، تا زمانیکه کنش به یک مقدار محدود کننده خاصی برسند، قابل صرفنظر کردن است یا تغییر در آن 

 س مثال همیشه در یک جهت است .  یکنواخت است

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري

1-3-23 

 1مقدار شبه ثابت يک کنش متغیر

 ا  از دوره زمانی مبنا است.رود که دوره زمانی کلی برا  فراگیرت آن یک بخش عمدهمقدار طور  تعیین می

 بیان رود.     1ضریباین ممکن است به عنوان بخش معینی از مقدار مشخصه با استفاده از  -3يادآوري 

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -2يادآوري

1-3-22 

 7دوره مبنا

روند، انتخاب    کار می عنوان مبنا  ارزیابی مقدار طراحی کنش متغیر یا تصادفی یا هر دو به که بهزمانی دوره

 گردد.می

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري

                                                 
1- Partial factors format 
2- Permanent 

3- Quasi-permanent value of a variable action 
4- Reference period 
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1-3-21 

 3قابلیت اطمینان

آن مدت  قابلیت یک سازه یا جزء ساختمانی در برآورده کردن الزامات مشخص، رامل عمر خدمت طرح که برا 

 طراحی رده است.

 مراجعه کنید. ISO 2394:1998استاندارد  به -يادآوري

1-3-27 

 2مقدار مشخصه يک کنش

 رود.مقدارکنشی که برا  یک هدف خاصی اختصا  داده می

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -3يادآوري

 کار برد.ه برا  بررسی یک حالت حد  ب برا  مثالتوان این مورد را می -2يادآوري

1-3-25 

 1استحکام

قابلیت یک سازه سیا بخشی از آن  برا  تحمل در برابر حوادثی س مثل آتش سوز ، انفجار، ضربه  یا پیامد ناری 

 ها  اصلی است.از خطاها  انسانی بدون آسیب دیدگی به علت

 .کنیدمراجعه  ISO 2394: 1998به استاندارد  - 3يادآوري

 ستحکام گاهی اوقات به یکپارچگی سازه اراره دارد. ا-2يادآوري 

1-3-26 

 7مقاومت

 است. مکانیکی ها بدون رکستا  برا  تحمل کنشقابلیت یک مقطع عرضی یا یک جزء سازه

 اومت خمشی، مقاومت کمانشی، مقاومت کششیمق -مثال

1-3-24 

 5برداريحالت حدي بهره

                                                 
1- Reliability 

2- Representative value of an action 

3- Robustness 

4- Strength 

5- Serviceability limit states 
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      ا  تامینبردار  ویژه برا  یک سازه یا جزء سازهررایطی که در غیر از آن الزامات بهرهحاتت متناظر با 

 رود.نمی

 .مراجعه کنید ISO 2394: 1998به استاندارد  -3يادآوري

د نظر، این مورد به راحتی کاربران، تابع سازه یا اجزا  ساختمانی، خطر نابود  و خراب ردن یا تعمیر و حفاظت مور -2يادآوري 

 .مربوط است

1-3-28 

 3کنش استاتیکی

 گردد.ا  نمیکنشی که باعث رتاب قابل توجه در یک سازه یا جزء سازه

 مراجعه کنید. ISO 8930:1987استاندارد  به -يادآوري

1-3-23 

 2ايمدل سازه

 گیرد.می مورد استفاده قرار ا  به منظور تحلیل، طراحی و بررسی و بازبینیال ساز  سیست  سازهایده

 مراجعه کنید. EN 1990:  2002استاندارد  به -يادآوري

1-3-12 

 1نهايی يحاالت حد

 مرتبط هستند. خرابی ساختمان حاتتی که به ویرانی یا سایر ارکال وقوع

موارد به تغییر رود ولی در برخی ا  میبه طور عمده مربوط به مقاومت باربر  بیشینه یک سازه یا جزء سازهآن حاتت،  -يادآوري

 گردد.رکل یا کرنش کاربرد  بیشینه مربوط می

 مراجعه کنید. ISO 2394: 1998استاندارد  به -يادآوري

1-3-13 

 7کنش متغیر

کنشی که در آن تغییر در مقدار با زمان، نه قابل صرفنظر کردن نسبت به مقدار میانگین بوده و نه یکنواخت 

 است.

                                                 
1- Static action 

2- Stractural model 

3- Ultimate limite states 

4- Variable action 
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 مراجعه کنید. ISO 8930: 1987استاندارد  به -يادآوري

 نمادها            1-2

 .استISO 2394 و ISO 3898  استانداردها   دها  مورد استفاده در این استاندارد بر گرفته ازنما

 کنش تصادفی                       

 سبه پیوست ب مراجعه کنید مقدار طراحی یک کنش تصادفی عمده                       

  3بردار ، معادله سحد بهره                      

 طراحی -تاثیر کنش                    

 ها  ناپایدارکنندهکنش تاثیر طراحی                  

 ها  پایدار کنندهتاثیر طراحی کنش                     

 کنش کلی                       

 ها  گوناگونکنش                     

 کنش پایدار                       

 کنش ثابت برا  ترکیبی خا                        

 . کنیدمراجعه  9-9-2به بند اساس پایدار  سازه س بر مولفه کنش ثابت                     

 پیوست ب مراجعه کنید سبه مقدار ویژه از کنش ثابت                    

 مراجعه کنید  1-9-2سبه بند کنش ثابت مشخصه برا  ترکیب ویژه                       

  مراجعه کنید پیوست ببه مقدار مشخصه کمتر در کنش ثابت س                  

  مراجعه کنید ب پیوستبه مقدار مشخصه باتتر در کنش ثابت س                    

 کنش متغیر                       

 مقدار مشخصه کنش متغیر در یک ترکیب                   

  مراجعه کنید 1-9-2به بند مقدار مشخصه کنش متغیر مه  س                   

 مراجعه کنید  1-9-2سبه بند مقدار مشخصه کنش متغیر همراه                     

 مقاومت طراحی                   

 مقاومت طراحی اجزا  مهارکننده                    
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β                       ضریب اطمینان س بتا 

 مختلف همنتجمتناسب با سطوح  اطمینان قابلیتها  راخص مقادیر                   

𝜸                        سگاما ضریب جزئی 

𝜸                       مراجعه کنید 9-ببه بند ضریب اعمال رده بر کنش مشخصه برا  تعیین کنش همراه س  

𝜸                       ضریب جزئی کنش متغیر همراه 

𝜸                       ضریب جزئی متغیر عمده یا کنش تصادفی 

𝜸                      ضریب مواد جزئی 

𝜸                     بر اساس تثبیت سازهضریب بار برا  کنش ثابت. 

𝜸                     مراجعه کنید ب پیوستبه ضریبی برا  مقدار ترکیب پایین تراز کنش ثابت س  

𝜸                     پیوست ب مراجعه کنید سبه ضریبی برا  مقدار ترکیب باتتر کنش ثابت 

𝜸  𝜸                ضریب جزئی در کنش پایدار گوناگون 

𝜸                       سبه پیوست ب مراجعه کنید ضریبی برا  مقدار ترکیب در کنش متغیر همراه 

𝜸                     ضریبی برا  مقدار ترکیب در کنش متغیر عمده 

  psiضریبی برا  مقدار ترکیب کنش ویژه س                       

 ضریبی برا  ترکیب کنش متغیر                      

 سبه پیوست ب مراجعه کنید ضریبی برا  مقدار مکرر یک کنش متغیر                      

 سبه پیوست ب مراجعه کنید ضریبی برا  مقدار ربه ثابت برا  یک کنش متغیر                       

 سبه پیوست ب مراجعه کنید ضریبی برا  مقدار ربه ثابتبرا  یک کنش متغیر عمده                       

 اجعه کنید سبه پیوست ب مرضریبی برا  مقدار ربه ثابت برا  یک کنش متغیر همراه                       

ϕ                        ضریب مقاومت 

𝝃                       مراجعه کنید1-ببه بند ها  ثابت نامطلوب س ضریب کاهش دهنده در کنش  

 کاربرد           7

 ISO استاندارد در بکارگیر  این استاندارد، مقادیر مناسب برا  آن پارامترهایی که تعیین نشده است باید مطابق

 و ملی مناسب که با ه  سازگار هستند محاسبه روند. با استفاده از استانداردها  بین المللی و  2394
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 ها  کاربرد این استاندارد در پیوست الف تا پ، ارائه رده است.دستورالعمل -يادآوري 

 

 

 ايالزامات اصلی براي عملکرد سازه             5

یک سازه، انتخاب نمود. سازه باید با روری که در طول ساخت و عمر کارکرد  را باید برا  عمر کارکرد یک طرح

طراحی، ساخت و  ها و تاثیرات محتملکنش طراحی آن، با درجات مناسبی از اطمینان، با در نظر گرفتن همه

 رود :نگهدار  گردد. این سازه با توجه به موارد زیر طراحی می

ها  مکرر زیاد، یا هر دو، در طول ساخت و کاربرد حداکثر مقاومت یا کنش، نهايی يالزامات حالت حد -الف

 دهد.بینی رده ر  میپیش

، طوریکه، حوادثی مثل آتش سوز ، انفجار، ضربه یا در نتیجه عواقب ناری از خطاها  الزامات استحکام-ب

 انسانی به بی تناسبی گسترده علت اصلی آسیب نینجامد.

 .ها  مورد انتظارجهت عملکرد مناسب تحت تمام کنش ،برداريالزامات قابلیت بهره-پ

برا  تامین تمامی موارد بات در زمینه عمر کارکرد طرح ساختمان، با توجه به نگهدار  خوب ، الزامات دوام -پ

 و مناسب

را   حدتامین این الزامات را باید با بررسی اینکه سازه یا جزء ساختمانی، مجموعه خاصی از ررایط و حالت 

 کند یا نه، نشان دهد.، تامین می11 مطابق اصول بند

 ايها و اجزاي سازهطبقه بندي سازه           6

 طبقه بند  نمود : 1ا  را می توان بصورت جدول ها و اجزا  سازهسازه

رکست طبق ید بر اساس پیامد ها را با ، سازهمراجعه کنید 9-11به بند به منظور نشان دادن تامین اصل س

 طبق بند  کرد. 1جدول 
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 ها و اجزاي ساختمانیطبقه بندي سازه -3جدول

 پیشنهادات bشکست نتايج aعواقب رده

 ها یا اثر محیطی، اجتماعی و اقتصاد  ک  یا متوسطاز دست رفتن عمر انسان نتیجهک :  ک  1

 محیطی، اجتماعی و اقتصاد  قابل توجه اثرها یا از دست رفتن عمر انسان نتیجهمتوسط:  معمولی 9

 ها یا عواقب محیطی، اجتماعی و اقتصاد  بسیار زیاداز دست رفتن عمر انسان نتیجهبات:  زیاد 3

 رودهایی که در آن حدود اطمینان را باید بر اساس مورد به مورد، تنظی  موقعیت استثنایی 2
a پ مراجعه کنید پیوستبه س رودائه میر، ادیگر جاییکننده یا  تصویبپیوست گروه  ، درگیرندقرار می هارده در اینسازه هایی که  ها مثال  
b   یا برا  جامعه عمربرا 

 

 هاکنش            4

 کلیات        4-3

 گیارد را باید در نظر گرفت.تمامی ررایط فیزیکی که احتمات بر عملکرد سازه تاثیر می

 هاارزيابی مقادير کنش        4-2

 هارا باید مطابق زیر، ارزیابی نمود: کنش

 منبع کنش س مثل ثابت یا آزاد، استاتیکی یا دینامیکی، فراوانی ر  دادن کنش ؛ -الف

 ؛نتیجه رده -ب

 عمر کارکرد طرح یک سازه. -پ

 هاي ثابتکنش        4-1

 روند : به این موارد محدود نمی ، رامل موارد زیر می بارد، اما تنها Gثابت س ها کنش

 ها  خا  در طول مراحل خاصی از ساخت ؛وزن خود سازه سبجز بخش -الف

 ها مثل تمام قالب بند  ثابت یا لوازم جانبی ثابت؛وزن روساز  -ب

 بارد؛نیروها  اعمال رده از سو  فشار استاتیکی زمین که ناری از جرم خاک می -پ

 توسط توالی ساخت و سازها؛ها  اعمالی تغییر رکل-ت
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 کنش ناری از انقباض بتن و جورکار ؛ -ث

 بارند؛کنش ناری از سیاتت که این کنش، پایدار می -ج

 کنش ناری از نشست سنشست تکیه گاهی و معدن ؛-چ

 کنش قبل از اعمال فشار. -ح

 ارائه رده است. ISO 9194 استاندارد مانند مرتبطها  ثابت در استانداردها  اطالعات مربوط به کنش -يادآوري 

 

 هاي متغیرکنش 4-7

 : رودبارد، اما تنها به این موارد محدود نمی ، رامل موارد زیر می  متغیرس کنش

 کنش ناری از استفاده و کنش سکونتی؛-الف

 کنش در برابر باد؛ -ب

 کنش در برابر برف؛-پ

 کنش در برابر زلزله؛ -ت

طبقه بند  کرد. در اینصورت طبق استاندارد یا آیین نامه ساختمانی  صادفیت کنشتوان در گروه میا  را لرزه کنش-يادآوري

 .رودتعیین می

 ناری از منابع آب؛ کنش -ث

 کنش در برابر سیاتت، کنش متغیر؛ -ج

و در کنش در برابر نیرو و تاثیرات در نتیجه انقباض و انبساط در اثر تغییرات دما، تغییر رطوبت، خزش  -چ

 ها؛جایی ناری از نشستنتیجه جابه

 کنش ناری از یخ زدگی؛ -ح

 کنش ناری از جریانات؛ -خ

 کنش در برابر امواج؛ -د



12 

 

 کنش در برابر بارها  متحرک و تاثیرات آنها؛ -ذ

 ها  خا .کنش قابل استفاده در موقعیت -ر

 کنش تصادفی       4-5

 روند :بارد، اما تنها به این موارد محدود نمی، رامل موارد زیر می Aها  تصادفی سکنش

 کنش ناری از آتش سوز ؛-الف

 کنش ناری از انفجار؛ -ب

 کنش ناری از برخورد؛-پ

 کنش ناری از لرزه؛-ت

ها  ساختمانی صورت طبق استاندارد یا آیین نامهبند  کرد. در اینتوان در گروه کنش متغیر طبقها  را میلرزه کنش-3يادآوري 

 .رودین میتعی

 کنش ناری از گیاهان؛ -ث

 کنش ناری از خوردگی؛ -ج

 کنش کاربرد  در موقعیت تصادفی خا . -چ

 رود مگر اینکه کاربرد خاصی دارته بارد.ارزیابی می ها  تصادفی، به طور عاد کنش -2يادآوري 

ا  در یک مدت زمان تزم در حالیکه سازه بر اساس مقاومت سازه کنش آتش سوز ، عملکرد سازه -1يادآوري 

 رود.تعریف می، ها  دیگر  باردتحت تاثیرات آتش سوز  و کنش

 هاترکیب کنش             8

 کلیات          8-3

بصورت زیر هر کدام که بیشترین تاثیر نامطلوب را بر سازه، فنداسیون یا اجزا  ساختمان  باید هاکنشترکیب 

رود را در صورتیکه نمی اعمالکنش متغیر  که  چندگیرد. تاثیرات یک یا نظر قرار می کند، مدایجاد می

 د.نروتاثیرات بسیار نامطلوبی ایجاد کند، در نظر گرفته می
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 نهايی يت حدحاال         8-2

 مقاومت     8-2-3

     دارد  با ترکیب مقادیرتغییر رکل، جایی که کاربرد  سومقاومت ، برا  آزمون    س طرح -تاثیرات کنش

رود. ترکیبات مطلوب و نامطلوب که مفروض است به طور همزمان ر  دهند، تعیین می  ها  مجزاکنش

روند. هر ترکیبی از کنش باید رامل موارد زیر مناسب برا  ارزیابی همه ررایط حالت حد  واقعی، تولید می

 بارد : 

 (      𝜸)∑ ثابت ها کنش -الف

 (       𝜸)مقدار طراحی یک متغیر عمده یا کنش تصادفی  -ب

 (       𝜸)∑ ها  متغیر همراهکنش مقادیر ترکیب طراحی -پ

 را می توان بصورت زیر در حالت ترکیبی بیان نمود :    

(     𝜸) (      𝜸)∑}  1س  ∑(𝜸       )}                                                                                           

 عمده وجود دارد. کنشل موج طوفان یا باد ، بیش از یک امثبرا  س مرتبط ها کنشدر  -3يادآوري

       همراهمتغیر  ها و کنش ثابت ها کنش، مقادیر ترکیب طرح در است تصادفی کنشوقتی ترکیب رامل یک  -2يادآوري

 .روندتنظی   ندتوانمی

 تعادل استاتیکی    8-2-2

ها  واژگونی، حالت سراریبی یا لغزری و بات رفتن، باید به دو مولفه زیر تقسی  طرح در آزمون –تاثیرات کنش

 رود :

 بارد : ، که بصورت زیر می          کننده و تاثیرات کنش ناپایدار         کنندهکنش پایدار 

تواند موجب که می ثابت ها ، باید بوسیله ترکیبات آن مقادیر کنش       پایدار کننده تاثیرات کنش -الف

 ها در هر زمان رود، تعیین رود. مثل : تثبیت سازه

 

          9س

∑(𝜸               ) (𝜸            )                                                                               

  آن که در 

 اساس تثبیت سازه؛ثابت بر  مولفه کنش         
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𝜸        .ضریب بار متناظر 

 بند    کرده ترکیب داده رده درهایی که سازه را ناپایدار ناپایدار کننده، باید با مقادیر کنش تاثیرات کنش -ب

 .دهند تعیین گردندر  می 2-9-1

 برداريبهرهقابلیت  حديحاالت        8-1

    ها ه  بصورت مجزا و ه  بصورت ترکیبیکنش بین اثرات مقادیر مشخصه، مقادیر مکرر، مقادیر ربه ثابت

 توان تمایز  قائل رد.می

 

 

 هاي عمده و همراهطراحی در کنشها براي ارائه مقادير قالب       8-7

در  ξ  وψ توان با استفاده از مقدار مشخصه کنش و ضرایبهمراه یا عمده، را می مقدار طراحی در کنش

ها  طبیعی، مقدار مشخصه برا  استفاده در ها از پدیدهصورتیکه مناسب بارند، توضیح داد. برا  برخی از کنش

  .مراجعه کنید پیوست ببه س تعیین گردد یکحالت حد  نهایی، مجاز است برا  یک رخداد با ضریب 

توان بوسیله استفاده از مطلوب و نامطلوب را دارا بارد. این مقادیر را مییر از مقاد  ثابت باید تعداد هر کنش

9/1𝛄با ضرایب جزئی سیک مقدار مشخصه در مشارکت  9/1𝛄، برا  یک مقدار نامطلوب و   در یک مقدار   

ها  متغیر کنش همراه برا   رامل مقدار   بیان نمود. هر کنش متغیر، مجاز است یک تعداد از مقادیرمطلوب

احتماتت  توان بر مبنا میمقادیر را  ها  محیطی  را دارا بارد.سکنش تواند بصورت آمار  تعیین گردند،که می

 فراگیرت ساتنه بیان گردند سمعکوس دوباره بازگشت متوسط .

 کیبات در پیوست ب آمده است.مقادیر طراحی جهت استفاده در تر ها برا  ارائهراهنمایی در مورد قالب -يادآوري

 تحلیل و آزمون             3

 تحلیل          3-3

تواند رفتار سازه را در سطح قابل قبول متناسب با رود و میتحلیل بر اساس مدل محاسبه یک سازه انجام می

انتخاب مناسب رابطه نیرو  بر اساس ا ها  سازهالزامات مورد نظر، پیش بینی کرد. در تحلیل استاتیکی، مدل

تیکه ها در صورجاییها و جابهتغییر رکل اجزا و اتصاتت آن، و رابطه بین اجزاء و زمین، بارد. اثرات تغییر رکل

ها  کنش زمانی که اثرکنش یا کاهش ظرفیت روند، باید مورد توجه قرار گیرد. منجر به افزایش قابل توجه
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با رامل یا ها، را باید روند، ابعاد دینامیکی کنشمشخص می ها  استاتیکی معادلدینامیکی، به عنوان کنش

استاتیکی، مدنظر قرار  ها میکی معادل در کنشدینا تشدید ضرایب کاربردبودن آنها در مقادیر استاتیکی یا با 

 ها و مشخصاتها، سختیا  باید براساس مشخصات مربوط مثل جرمها  سازهداد. برا  تحلیل دینامیکی، مدل

ها  ا ، با استفاده از تحلیل کیفی، تاریخچهمرتبط بارند. پاسخ سازه ا غیر سازهها  مولفهو  هاسازهمیرایی 

 رود.ها  مناسب دیگر، تعیین میروش زمانی و

ها و کشیسمثل مقادیر مشخص در نقشه مقادیر هندسی مورد استفاده در محاسبات به طور کلی، به مقادیر اسمی

ا ، نسبت به نقص، حساس بارد سمثل انحراف از هندسه مورد رود. زمانی که رفتار سازهغیره  ارجاع داده می

 مجاز برا  اجرا  کارها باید در نظر گرفته رود. هندسی ، انحراف روادار نظر مثل 

 آزمون        3-2

 ها و محاسبات بارد.طراحی مجاز است بر اساس ترکیب آزمون

 مجاز است در ررایط زیر انجام رود : آزمون

 ها  محاسباتی کافی، موجود نبارد؛اگر مدل -الف

 ها  مشابه، مورد استفاده قرار گیرد ؛مولفهبرا  آزمون نمونه اصلی سدر صورتیکه تعداد زیاد  از  -ب

 ایجاد رده در طراحی. جهت تایید فرضیات-پ

طراحی ارزیابی رده از طریق آزمون باید به سطح یکسان حدود اطمینان مورد نیاز در ررایط مربوط به طراحی 

 برسد. عدم قطعیت آمار  ناری از تعداد محدود آزمون را باید، مورد توجه قرار داد.

 با الزامات انطباقنشان دادن             32

 کلیات        32-3

با الزامات  انطباقها را باید در طراحی، در نظر گرفته رود. کنش حاتت حد  مربوط و تمامی ترکیب تمام

 این استاندارد باید نشان داده رود.  یاساس

 حالت حدي نهايی       32-2

 مقاومت   32-2-3

، باید نشان آن یا اتصاتت ها  بسیار زیاد یک ساختمان، جزءگسیختگی، ویرانی یا تغییر رکلدر نظر گرفتن با 

 داده رود که در طول ساخت و در طول عمر کارکرد طراحی سازه ، عبارت زیر برقرار بارد :



13 

 

                                                                                                                                                                                                     3س

 است. طرح -، اثرکنش   ، مقاومت طراحی و    که در آن 

 گردد :با کمک موارد زیر تعیین می حمقاومت طر

 عدم قطعیت ناری از عملیات ساخت؛ -الف

 تغییر در مشخصات مصالح؛ -ب

 مشخصات مکانی؛ -پ

 ها.ارزیابی رفتار سازه جهتها  مورد استفاده درجه دقت در طبیعت روش -ت

 

 تعادل استاتیکی    32-2-2

بات آمدگی، باید در طول ساخت و عمر کارکرد طرح سازه، عبارت با توجه به ناپایدار  ناری از واژگونی، لغزش و 

 زیر برقرار بارد :

                                                                                                                                                                                     2س

 : آنکه در 

 ؛بر آنمتکی  پایدارساز  ها کنش یحاطر اثر        

 ؛اگر بارند ده ساجزا  محدود کنن مقاومت طراحی   

 ها  ناپایدار کننده.کنش یحااثر طر          

 استحکام        32-1

 نشان داده می رود :تامین الزامات استحکام با دارتن یک یا چند مورد زیر، 

 کند؛اجتناب، حیف یا کاهش خطر چیزهایی که سازه را تهدید می -الف

 انتخاب رکل سازه که حساسیت کمی نسبت به خطر و یا اتفاق مد نظر، دارد؛ -ب
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ابل انتخاب فرم و طراحی سازه که از بین رفتن تصادفی یک جزء یا بخش محدود سازه، یا رخداد آسیب ق -پ

 کند؛را بخوبی احیاء میقبول سطحی 

 توانند تا جا  ممکن تخریب روند؛ا  که بدون هشدار میها  سازهاجتناب از سیست  -ت

 اتصال عناصر سازه ا  به یکدیگر؛ -ث

 فراه  کردن مقاومت اضافی. -ج

 برداريقابلیت بهره         32-7

ا ، برا  نشان دادن تامین الزامات ها  سازهبردار ، نشان دهنده این است که پاسخمعیار مناسب قابلیت بهره

بردار ، بردار ، به اینکه آیا حالت حد  قابلیت بهرهروند. معیار قابلیت بهرهبردار ، انتخاب میقابلیت بهره

 پردازد.برگشت پییر است یا برگشت ناپییر، می

 رود که :قابلیت استفاده، معلوم می حاتت حد با توجه به 

                                                                                                                                                                                                     3س

 : آنکه در 

 بردار ؛حد قابلیت بهره   

 کنش. -اثر طرح  

 دوام  32-5

با توجه به نگهدار  مناسب در طول عمرکار د که سازه نچنان بارباید ا ، در محیط سازه عناصردوام سازه و 

، بسته به تعداد  از عوامل مثل   یک عنصرعمر کارطراحی باقی بماند. مناسب برا  استفاده ، آنها یحاطر

 رود.میسازه، انتخاب  یحاکارکرد طرررایط محیطی، عواقب رکست، قابلیت دستیابی، هزینه چرخه عمر و عمر 

   بوسیله طراحی تامین ،ام یا برنامه نگهدار  یا در برخی موارد که سازه، در معرض نگهدار  باید قرار گیرددو

 نشود. سازهمنجر به رکست در موارد  که نگهدار  سازه پیش بینی نشده است، فروپاری  ،چنان کهرود، می

تئوریک  آزمایشگاهی یا و بررسی تجربهفروپاری مصالح، بر اساس بردار  واقعی از یک جزء، ناری از عمر بهره

 برآورد می رود.

 .کنیدمراجعه ISO 13823  و ISO 15686 استانداردها  بهها  ویژه بیشتر جهت ارزیابی و دوام برا  روش -يادآوري
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 الف پیوست

 )اطالعاتی(

 کننده  تصويبهاي براي گروه هاراهنمايی

 کلیات      3-الف

این  تصویبرده از سو  گروه ملی در طول  در نظر گرفته موضوعاترا درباره  بیشتر این پیوست اطالعات 

تا بتوانند مقادیر  ،باردقابل تغییر توسط مسئولین کنترل ساخت می، بندهاکند. تعداد  از استاندارد ارائه می

رود که این استاندارد، با افزودن پیوست ملی یا را تنظی  نمایند. انتظار میآنها  خا  ررایط هب مربوطالزامات 

 رود.تصویب ، استفادهحاو  اطالعات اضافی مورد نیاز برا   ها پیوست

 فرايند تصويب       2-الف

 کلیات   3-2-الف

آن است که این استاندارد کنند. هدف نویس استفاده میگروه تصویب کننده، از این استاندارد به عنوان پیش

رامل تمام مقادیر ضرور   مستقیما برا  طراحی مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین استاندارد تصویب رده باید

گروه تولید رده است  تصویبها بارد. این پیوست به عنوان راهنما جهت برا  توانمند ساز  اجرا  طراحی سازه

 گان به آن نیاز ندارند رفع گردد.ی دیگر همانطور که استفاده کنندها  اطالعاتو ممکن است توسط پیوست

هدف این است که استاندارد با الحاق یک پیوست سایجاد رده توسط گروه تصویب  که مقادیر ضرور  برا  ا

 کند تصویب رده بارد.را ارائه می کاربرد در طراحی

آن در نظر گرفته رود. این اسناد  استفادهررایط ملی و اسناد طراحی و بارگیار  مورد  بهتر استدر تصویب 

 رده ارجاع داده خواهند رد. تصویبملی در استاندارد 

ها  زیست کنشدهد که روند این استاندارد اجازه میاز باد بر اساس سرعت، بیان میناری  ها کنشوقتی 

رخداد طرح حالت  یک سو  مقامات تصویب کننده در برخی نواحی بعنواناز   ل بادها  قو امثبرا  محیطی س

. گردند ا  مختلف بیانها  سازهدر پاسخ کنشغیر خطی بودن  تفاوت با توجه به   و1ضریب جزئی نهایی سبا 

استاندارد  . ، بسته به سازه، افزایش یابندسهیا  دو توانباد تا  تبا توجه به سرع بارها  پاسخ مجاز هستندس

ها  مربوط به اصول اولیه، تحقیقات یا آزمون استفاده در میان اطباقها  مختلف تصویب رده، باید در روش

ها نیاز به تایید توسط این جایگزینی. ، تامین نماید کنید مراجعه ISO 2394به استاندارد اثبات قابلیت اطمینان س

 .دارد مستنداتی برا  برآورده ردن مصوبات مسئول سازه
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 هابندي اجزاء و سازهرده  2-2-الف

 واسنجی راهنما  پرا بررسی کند. پیوست  ردهمورد استفاده در هر  نوع سازه گروه تصویب کننده، باید به دقت

 دهد.مختلف را ارائه می نتایج ها ردهبرا  

 قابل اجرا هایکنش 1-2-الف

کردن کاربران درباره کنشی که باید در طراحی مدنظر قرار  انواع و ابزار مشخص ساز  کنش را باید برا  رورن

ها  ملی در زمینه توانند به آیین نامهها  تصویب کننده این استاندارد میداد، بیان کرد. با اینکه بسیار  از گروه

نیاز ها اصلی، ارجاع دهند. ممکن است هیچ اطالعاتی در جهت ررح دادن ویژه برخی کنش ها بسیار  از کنش

ها  مرجع ممکن است با توجه به نیاز گروه ها و آیین نامهنیست یا نیاز بسیار ک  است. بنابراین فهرستی از کنش

 تصویب کننده، تصحیح روند.

ساز  هر کنش باید مطابق استانداردها  بین المللی باید بدانی  که متغیرها  مورد استفاده به عنوان اهداف ویژه

 بارد. مرتبطن ، سدر صورت دسترس بود

ها، در برخی محیط توانند به عنوان رخدادها  نادر فرض روند.ها  تصادفی میدر متن این استاندارد، کنش

 ها  ویژه مجاز هستند تا بیشتر به عنوان تصادفی در نظر گرفته روند تا متغیر.کنش

ها و ها  ساختمانرو  پورش بادوزش ها  ناری از باد، ممکن است رامل تاثیر تخریب در برخی مواقع، کنش

 در نتیجه فشار داخلی بارد.

 هاترکیب کنش  7-2-الف

رود که گروه تصویب کننده، یک مجموعه  از ترکیبات مناسب ارائه رده با توجه به ررایط ساخت و انتظار می

 ها  طراحی مصالح بار و روش ها داده گیرند س به عنوان مثالبه کارسایر اطالعات طراحی مورد استفاده را 

مراجعه  EN 1990 و استاندارد 1-به پیوست ببرا  ارائه ترکیبات بار مورد استفاده قرار گیرند س A اگر قالب 

  .کنید

  .مراجعه کنید 9-ب پیوستبه برا  ارائه ترکیبات بار مورد استفاده قرار گیرند رود س B اگر از قالب

 تحلیل و آزمون  5-2-الف

و  بارد.ها  دینامیکی مانند زلزله و باد و ضرور  میمورد قبول در تحلیل، بویژه در کنش ها رناسایی روش

همچنین ممکن است مشخصه ررایط مورد قبول آزمون بعنوان یک مکمل جهت محاسبات، ضرور  بارد. 
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مینان اط ها و جهت اطمینان از سطح قابلیتها  متفاوت عدم قطعیت باری از تعداد محدود  از آزمونروش

ممکن است  هاموجود است. این روش ISO 2394 برا  مثال در استانداردآزمون.  طراحی با استفاده از اطالعات

 نیاز به رناسایی کردن از سو  گروه تصویب کننده، بارد.

 نشان دادن انطباق با الزامات  6-2-الف

 مقاومت  3-6-2-الف

 وجود دارد. دو روش متداول عبارتند از :ها  مختلف برا  رناسایی مقاومت یک سازه روش

 ؛𝜸  ، EN 1990روش ضریب جزئیس -1

 قالب ضریب بار و مقاومت . ایاتت متحده،LRFD   ، برا  مثال، قالب𝝓روش ضریب مقاومت سظرفیت  س -9

برا  گردد. ا  به طور معمول در عبارت ظرفیت باربر  بیشینه یک سازه یا جزء سازه تعریف میمقاومت سازه

ها  تغر با ظرفیت تغییر رکل زیاد، مقاومت با ظرفیت باربر  مربوط به تغییر رکل با کرنش مورد قبول سازه

 بیشینه تعریف گردد.

 تعادل استاتیکی 2-6-2-الف

 روند :می به کارزمانی که لغزش و واژگونی و باتآمدگی مورد نظر بارد موارد زیر 

از سازه  توانمحدود روند که نمی ها  ثابتییرات پایدارساز ، باید به کنشثابت که در جهت تاث ها کنش -الف

 با ضریب بار بیشتر از یک ثابت ها کنش تمامبهتر است . در حالیکه است 1کمتر از آنها ضریب بار  حیف کرد و

  .برد به کارکنند را نیز در جهت تاثیرات ناپایدار  کمک می که

ها  کنش برد، در حالیکه تمام به کارکنند را نباید تاثیرات پایدارساز  کمک میها  متغیر  که به کنش -ب

  .مراجعه کنید1-9-2ارساز  در ترکیبات مشمول روند. سبه بند در جهت تاثیرات ناپایدمتغیر  

 استحکام  1-6-2-الف

اجزاء و  داقل برا مقادیر دیگر استحکام از سو  گروه تصویب کننده، مطرح رده است مثل استحکام جانبی ح

ها به یکدیگر، به گیر  دیگر مثل سطح محدود خرابی و غیره. در اتصاتت سازهها یا اندازهاتصاتت، حداقل اندازه

 جهت افقی و عمود  باید توجه کرد. موارد انتقال نیروها در دو
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 برداريقابلیت بهره  7-6-2-الف

ها و کنش  آگاه بارند، قابلیت استفاده سحدود مربوط به واکنش گروه تصویب کننده باید درباره رناسایی معیار

آنها راید این معیار را بعنوان یک معیار اصلی در نظر بگیرند یا برعکس. فهرستی از معیارها  مورد قبول قابلیت 

خواه بعنوان  به مصالح هستند را باید در استاندارد ملی خواه به عنوان دستورالعمل اصلی و بردار  که وابستهبهره

دستورالعمل اطالعاتی، مطرح گردد. معیار قابلیت کاربرد مستقل از مواد و مصالح را باید در آیین نامه طراحی 

 مصالح خا ، عنوان کرد. مناسب مواد و

 دوام  5-6-2-الف

ورت اصلی عملکرد یک سازه باید قابلیت اطمینان را در سراسر عمر کارکرد طرح، تضمین کند. معیار دوام، یا بص

ها  گیرد و گروه تصویب کننده باید درباره موضوع، آگاه بارد. از آنجا که روشیا بصورت فرعی مد نظر قرار می

دوام، بطور عاد  از مواد و مصالح مستقل است، جزئیات تایید آن را باید در آیین نامه ها  طراحی  طراحی برا 

 مناسب مصالح ویژه، موجود بارد.
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 کنشدر ترکیب  هاي ارائه مقادير طراحی براي کاربردقالب

 Aقالب      3-ب

 جدولها می تواند به صورت روند. ترکیب کنشها  طراحی، بصورت نرمال و تصادفی تقسی  بند  میموقعیت

 .مورد استفاده قرار گیردتواند می  B و Aسبا کاربرد دو عبارت  9روش و  1روش  9و ب 1بیان رود جدول ب

 .مشاهده کرد EN 1990 استاندارد توان درها را مینمونه ا  از این رکل -يادآوري

 نهايی حاالت حدي براي کنش ترکیب - 3جدول ب

 موقعیت طراحی

 ثابت

∑ 

کنش 

متغیر 

 عمده

 کنش متغیر همراه

 ساير، ∑   اصلی  مطلوب نا مطلوب 

 مقاومت

 نرمال

سمقاوم و 

 ناپایدار 

 1روش 
𝜸              

[ 33/1 ] 

𝜸              

[ 9/1 ] 

𝜸        

[ 3/1 ] 
 

𝜸          

[ 3/9×3/1 ] 

روش 

9 

عبارت 

  

𝜸              

[ 33/1 ] 

𝜸              

[ 9/1 ] 
 

𝜸          

[ 3/9×3/1 ] 

𝜸          

[ 3/9×3/1 ] 

عبارت 
B 

𝝃𝜸              

[ 33/1×83/9 ] 

𝜸              

[ 9/1 ] 

𝜸        

[ 3/1 ] 
 

𝜸          

[ 3/9×3/1 ] 

                     تصادفی
          يا        

[ 3/1 ] 

         

[ 3/9 ] 

 تعادل استاتیکی
𝜸              

[ 1/1 ] 

𝜸              

[ 2/9 ] 

𝜸        

[ 3/1 ] 
 

𝜸          

[ 3/9×3/1 ] 

 برد. به کاررا باید   Bو  Aرود، عبارت استفاده می 9وقتی روش 

بسته به نوع          هستند. مقادیر ترکیب γوξتوضیحی فقط عوامل عملیات بار  ساهداف  ها مقادیر  برا مقادیر موجود درون کروره -یادآور 

 و انواع بارگیار ، متغیر است.ها هساز
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 برداري و کاربرددر حاالت حدي قابلیت بهره ترکیب کنش - 2جدول ب

 ثابت وضعیت طراحی

∑ 
 کنش متغیر همراه کنش متغیر عمده

      ∑ مشخصه
∑       

[ 3/9 ] 

   ∑ مکرر
       

[ 3/9 ] 
∑       

[ 3/9 ] 

   ∑ ثابتربه 
       

[ 3/9 ] 
∑       

[ 3/9 ] 

 رود.مقادیر مشخصه، معموت در موارد برگشت ناپییر و مقادیر مکرر در موارد برگشت پییر استفاده می -1یادآور 

 توضیحی می بارند. اهدافتنها برا   هاکرورهدر   و𝛄مقادیر   -9یادآور 

 B قالب        2-ب

 بیان رده است. 2و ب 3روند. ترکیبات آن در جدول بها  طراحی، به عاد  و تصادفی تقسی  میموقعیت

 بارد.ها  ضریب بار و مقاومت مورد استفاده قرار گرفته است، ثابت میاین قالب همانند آنچه که در قالب -يادآوري 

 کنش در حاالت حدي نهايی ترکیبات -1بجدول 

 وضعیت طرح
پايدار کنش متغیر عمده يا  کنش 

 تصادفی

متغیر  کنش  

راههم  نامطلوب مطلوب 

  مراجعه کنید 3به معادله مقاومتس

 عاد 
∑𝜸          

[ 2/9 ] 
∑𝜸           

[ 9/1 ] 
𝜸        

[ 6/1-2/1 ] 
∑𝜸        

[ 3/9 ] 

 تصادفی
∑𝜸          

[ 9/1 ] 

∑𝜸           

[ 9/1 ]    
∑𝜸        

[ 3/9 ] 

  مراجعه کنید 2به معادله تعادل استاتیکی س 

 عاد 
∑𝜸           

[ 2/9 ] 
∑𝜸           

[ 9/1 ] 
𝜸        

[ 6/1-2/1 ] 
∑𝜸        

[ 3/9 ] 

 تصادفی
∑     

[ 9/1 ] 

∑𝜸           

[ 9/1 ]    
∑𝜸        

[ 3/9 ] 

دارا  پیوست  ISO 2394استاندارد  انجام گیردباید بر اساس تحلیل حدود اطمینان         𝜸∑برقرار  یا براورد کردن عبارت ساده رده  

 اطالعاتی درباره چگونگی انجام این کار می بارد.

با توجه به کنش طراحی  ضد یخ، سی  گرفته رونددر نظر  حالتدو در ها باید رند، مثل کنش باد و یخ زدن کابلامتغیر  که رابطه قو  د ها کنش

 است. ISO2394 استاندارد   یخ بسته با توجه به کنش مکرر باد، که مورد دوم بر اساس تحلیل حدود اطمینان طبقباد و سازه ها

ها، تنها برا  هدف توضیحی می بارند. این مقادیر با انواع کنش، انواع ترکیبات و سطح قابلیت اطمینان هدف، متغیرند. درون کروره  و𝛄مقادیر 

𝛄 19 برا  مثال  افزایش یابد. ثابت هستند باید در اجزایی که در ابتدا در معرض کنش  

 .حیف روند داده رونداز سازه  تواندثابت که می ها کنشرده قابل حیف  ها مولفمطلوب، باید به  ثابت در کنش

 رود. ها  زیرزمینی ساده تر میها و لولهها و تونلها، برجها، پلها  ساختمانخا ، مثل سازه موارداین جدول، در زمان استفاده در  - یادآور 
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 برداريکنش در حاالت حدي قابلیت بهره ترکیبات -7جدول ب

 کنش پايدار  وضعیت طراحی
کنش تصادفی يا متغیر 

 عمده

 کنش متغیر مربوطه

 )همراه(

          ∑ مشخصه
∑         

[ 3/9 ] 

     ∑ مکرر
         

[ 3/9 ] 
∑         

[ 3/9 ] 

     ∑ ربه ثابت
         

[ 3/9 ] 
∑         

[ 3/9 ] 
ها  غیر بردار ، بستگی دارد س مثال خرابی در اثر خیز مولفهقابلیت بهره  بردار ، بیشتر به حالت حدقابلیت بهرهکنش در  ترکیبات -1یادآور 

-رود  همچنین به مکانیسمی منجر میهایی که باعث ناراحتی مردم یا اثاثیه یا باعث فرسودگی یا آسیب به ظواهر میرود. لرزشیا  مسازه

ها  ناری از خستگی، از بین رفتن مواد رود. س مثل واکنش ارتجاعی، افتادگی و خزش، جمع ردگی، افزایش ترکرود که باعث رکستگی می

در استانداردها  طراحی  و مصالح  که این مسائل مربوط به مصالح می بارند. معیار ساده رده قابلیت استفاده را در آیین نامه ها ساختمانی و

 مواد ومصالح باید قرار داد.

 .بارند. این مقادیر در انواع کنش، انواع ترکیبات و سطح اطمینان هدف، متغیرندها، تنها برا  هدف توضیحی میکروره درون  و𝛄 -9دآور یا

 

 سالیانه احتماالت فراگذشت - 5جدول ب

 رده نتیجه
 باد

 برف زلزله
 غیرموسمی موسمی

I 399 :1 939  :1 399  :1 939  :1 

II 1999 :1 1999  :1 1999  :1 399  :1 

III 9399  :1 9399  :1 1399  :1 339  :1 

IV 
محاسبه برا  حالت 

 واقعی

محاسبه برا  حالت 

 واقعی

محاسبه برا  حالت 

 واقعی
 محاسبه برا  حالت واقعی

 متغیر هستند. هدفاطمینان  قابلیتررایط جغرافیایی و  بادارند. این اعداد  توصیفیاین اعداد تنها حالت  ا -1یادآور  

 روند.اعداد و ارقام واقعی، بوسیله مقامات ملی مربوطه تعیین می -9یادآور  

 .روندبسیار متغیر یا مشخصات غیر خطی ها با ررایط جغرافیایی قابلیت اطمینان بهتر در سیست منجر به  C قالب -3یادآور  
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 Cقالب         1-ب

ها  محیطی مثل باد، برف، زلزله و غیره، مقادیر روند. مثل کنشارزیابی میهایی که به صورت آمار  در کنش

 1توانند در عبارت احتماتت سالیانه فراگیرت سمثل معکوس دوره بازگشت متوسط  با یک ضریب بار طراحی می

بند  رده هبا ترکیب مناسب و ضرایب مقاومت تخصیص یافته سدرج Bیا  Aبیان کرد. این ترکیبات را یا در قالب 

 با روش معمول  بیان روند.

توان به دو گروه، طبقه بند  نمود : رخدادها  عمده سبا احتماتت بسیارک  فراگیرت  رخدادها  طراحی، را می

 و رخدادها  همراه سبا احتماتت نسبتا بزرگ فراگیرت .

 بند  آثار مشخص روند.توانند به عنوان یک تابع از طبقهمقادیر طراحی می

ها مورد استفاده قرار گیرد، کنش را در احتمال ساتنه فراگیرت سالیانه یا روری که با آن این کنش Cاگر قالب

 کند. محاسبه قابلیت اطمینان باید بر اساس مفاهی  ثابت تعیین رود.توان محاسبه نمود، رناسایی میرا می

 نشان داده رده است 3یک مثال از این قالب در جدول ب-يادآوري
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 مقادير طراحی واسنجی

ملی، ارائه  مجامعمقادیر طراحی در تصویب این استاندارد از سو   واسنجیاین پیوست، اطالعات بیشتر درباره 

قابل حصول است،  ردهها در هر قابلیت اطمینان سازگار سازه کهاست  ، اطمینان از اینواسنجیدهد. هدف از می

ها  تصویب کننده مختلف را، گیرد و رفافیت در مقایسه بین استانداردها  ملی نتیجه رده از گروهانجام می

 آورد.فراه  می

 ، انجام گیرد.ISO 2394 استاندارد را باید با استفاده از تئور  قابلیت اطمینان و اصول آماده در واسنجی

ها  مبنا  خا  باید از ها  طراحی مختلف در طول دورهدر موقعیت   سقابلیت اطمینان هدف  ها نشانه

انتخاب  نتایجها  ردهها به   که چگونگی ارتباط نشانهمراجعه کنید 1جدول ببه سو  گروه تصویب کننده س

مثال ها را به همراه ردهممکن  فرعی ها بخشب رود. این جدول همچنین مثالی ازدهد، انتخارده را نشان می

   ، قرارردهها را در هر کند. اینکه کدام سازهها  وابسته به نیازها  گروه تصویب کننده، ارائه میسازه معمول

در متون قانونگیار ، آن را  بهتر استگیرد، موضوع اصلی سیاست جامعه تصویب کننده استاندارد است و می

ه   کمتر و بیشتر تهی ها با اهمیتتولید جهت سازهبرا   بیان نمود. این جدول جهت تفکیک قابلیت اطمینان

 پنجاهنهایی  حاتت حد بردار ، یک سال و برا  ها  مبنا  مشخص، معموت برا  قابلیت بهرهگردد. دورهمی

 سال است.

 هاي قابلیت اطمینان هدفنمونه هايی از نشانه - 3جدول پ

 منتج رده

 تصويب کننده نمونه هايی از جهت هاي سیاست، از سوي گروه

 فرعی هايبخش

 نمونه
 شرح دهندهاي نمونه

سازه هاي نمونه بر اساس 

 هدف و کارکرد سازه

هاي قابلیت نشانه

 aاطمینان هدف

I I  کشاورز سازه ها   ک    

II II معمولی 

 ها یی که در طبقهتمام سازه ها

، خانه ها، نیستند دیگر

 ها  تجار  کوچکساختمان
    

III 

III مدرسه ها، تئاترها ازدحام و رلوغی الف  
 الف     

III ها  بزرگبیمارستان فاجعه ب  
 ب     

IV IV سدها  بزرگ استثناء 
سانتخاب رده     

 بصورت مورد به مورد 

a است در استاندارد پییرش بیان روداند بهتر ها  ملی تنظی  ردهساختمان این مقادیر به دلیل اینکه در استانداردها و آیین نامه. 
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ها  ها  خا ، معموت بوسیله تحلیل قابلیت اطمینان روشقابلیت اطمینان، مورد استفاده در تصویب ها نشانه

رود. این مقادیر در صورتیکه قبل از تنظی  ردن بصورت اهداف تاریخی یا موجود طراحی یا ساخت، انتخاب می

مقادیر قابلیت اطمینان  از این رو سوها  هدف روند. در عوض نشانه، تنظی  میناسازگار یا نامناسب بارند

مجاز است براساس بهینه ساز  اقتصاد  مثل تعادل بین پیامدها  رکست و هزینه  اند طراحی منتشر رده

 استوار بارند. عملکرد زیاد

ها  ها  منتخب و مدلاست. روش بیان رده ISO 2394 استاندارد ها  مختلف تحلیل قابلیت اطمینان درروش

ها  ایمنی هدف بیان روند. این اطالعات، استاندارد را حمایت ها و مقاومت بایدبه خوبی نشانهاحتمالی در کنش

که ممکن است کاربر را منحرف و یا سردرگ  سازد، انتشار یابند. مقادیر یک کنش صورتی باید بهکنند اما می

 به دستها  موجود ها  احتمالی و قطعی یا ترکیبی از هر دو روش بسته به دادهشمتغیر، مجاز است بوسیله رو

 آید.
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 ت پیوست

 ()اطالعاتی

 روش طراحی

 ها  طراحی هستند :ها  زیر، روشروش

 تعادل استاتیکی و مقاومت          3-ت

 ها  زیر انجام داد : نهایی را باید با روش حاتت حد طراحی 

 سازه؛ منتج رده تعیین -الف

 ها که باید در نظر گرفته رود؛تعیین نوع کنش - ب

 ها؛ارزیابی بارها  مناسب با کنش-پ

 نهایی؛  مشخص کردن ترکیبات بارها  مناسب برا  حالت حد - ت

 آوردن تاثیرات کنش نهایی؛ به دستها  آن برا  ترکیبات بار مربوط در جهت تحلیل سازه و بخش - ث

 ا ؛سازه برا  دوام و استحکام سازهطراحی و جزئیات  - ج

 نگهدارنده ؛ تعیین مقاومت سازه س و اجزا  - ح

 نبارد؛ یا بخشی از سازه کمتر بررسی اینکه تعادل استاتیکی سازه -چ

 بررسی اینکه مقاومت نهایی طرح، بیش از تاثیرات عملیات نهایی مناسب است. - خ

 برداريقابلیت بهره     2-ت

 ها  زیر انجام رود :بردار  باید به روشقابلیت بهره حاتت حد طراحی 

ها  قابل توجه مربوط به آن در کل سازه الزامی و محدودیت بردار  طراحیها  قابلیت بهرهتعیین کنش -الف

 و اجزا  جداگانه آن؛

 بردار  مناسب؛تعیین بارها  قابلیت بهره - ب

 بردار ؛بهرهتعیین مقادیر محدود کننده مناسب حدود قابلیت -پ
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 مناسب؛ تعیین ترکیبات بار قابلیت اطمینان - ت

 ها  مناسب تحلیل؛تعیین پاسخ قابلیت اطمینان سازه سیا بخشی از سازه  در هر حد  با استفاده از روش - ث

بردار  بیش از مقادیر محدود کننده مناسب در ها  مدلساز  رده قابلیت بهرهبررسی این موضوع که پاسخ -ج

 بردار  رناسایی رده، نبارد.بهره هر حد قابلیت
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 پیوست ث

 )اطالعاتی(

 تابنامهک

ها  بارها  ناری از بهره بردار  در ساختمان -ساختمان ،1336: سال 2336تاندارد ملی ایران به رماره اس ]1[

 آیین کار -عمومی و مسکونی

ها  ناری از وزن عناصر واکنش -هااصول طراحی سازه ،1333: سال 11339استاندارد ملی ایران به رماره  ]9[

 آیین کار -غیر سازه ا  و مصالح انبار رده، چگالی -سازه ا 

 هاتعیین بارها  برف رو  بام -ها، اصول طراحی سازه1333: سال 19631استاندارد ملی ایران به رماره  ]3[

 ها برا  قابلیت دواماصول کلی طراحی سازه ،1332: سال13333ایران به رماره  استاندارد ملی ]2[

طراحی عمر  -ها  ساختمانیها و دارایی، ساختمان1332: سال 13332استاندارد ملی ایران به رماره  ]3[

 خدمت

[6] ISO 2633, Determination of imposed floor loads in production buildings and warehouses 

[7] ISO 3010, Basis for design of structures - Seismic actions on structures 

[8] ISO 4354, Wind actions on structures 

 [9] ISO 4356, Bases for design of structures - Deformations of buildings at serviceability limit 

states 

[10] ISO 10137, Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against 

Vibrations 

[11] ISO 12494, Atmospheric icing of structures 

[12] ASCE 7, Minimum design loads for buildings and other structures 

[13] AS/NZS 1170.0, Structural design actions - General principles 

[14] EN 1990:2002, Eurocode - Basis of structural desig 

 


