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 :نیمؤلف مقدمه
چنـد انـدك و    هایی هر داشتهخداوند بزرگ را شکرگزاریم که عمري داد و توفیقی مجدد نصیب نمود تا 

هاي خویش را که به رسم امانت از بزرگان و پیشکسوتان علم، اندیشه و صاحبان خرد بـه   ناچیز از آموزه

ما رسیده است به رشته تحریر درآورده، شاگردانه و مخلصانه بـه رسـم هدیـه بـه پیشـگاه آنـان تقـدیم        

 ان قرار دهد.مشم. امید است خداوند متعال این توشه را زکات دانیینما

مند به تعیین آن هسـتند   ها موضوعی است که اغلب مهندسین سازه عالقه ارزیابی ایمنی و سالمت سازه

رود.  میهاي اصلی براي ایشان به شمار  و بعد از طراحی هر سازه اطمینان از عملکرد واقعی آن از دغدغه

ر ایجاد سطوح ایمنی و قابلیـت اطمینـان   اي نقش مهمی د هاي ساختمانی و سازه نامه آییندر این راستا 

هـاي   ها دارند، چرا که در حین تأمین ایمنی سازه، بایـد مسـایل اقتصـادي و اجتمـاعی سـازه      براي سازه

طراحی شده را نیز مد نظر قرار دهند. براي این منظـور شـناخت کـافی از جایگـاه سیاسـی، اقتصـادي،       

اي از اهمیـت خاصـی برخـوردار     مقاومت اعضـاي سـازه  اجتماعی سازه و همچنین بارهاي وارده بر آن و 

 است.

توانـد نتـایج    مـی با توجه به مطالب فوق، عدم دانش کافی از رفتار و تغییرپذیري بارها و مقاومت مصالح 

هاي دست پـایین و غیرمحافظـه    طراحی را دستخوش اشتباهات بزرگی نماید و در برخی موارد، طراحی

 (محافظه کارانه) که هیچگونه توجیه اقتصادي ندارند را نتیجه دهد.کارانه و یا طراحی دست باال 

هـاي مختلفـی در ضـوابط و روابـط      هـا بصـورت  ضـمنی از نظریـه     نامـه  آیـین جهت تأمین اهداف فوق، 

 نامـه  آیـین ها کـه در دو دهـه اخیـر مـورد توجـه       نمایند. یکی از این نظریه میپیشنهادي خود استفاده 

باشد که اسـاس آمـاري داشـته و نتـایج آن      میگرفته، تئوري قابلیت اطمینان  نویسان و مهندسین قرار

 بسیار رضایت بخش بوده است.

اي با توجه به تغییرپذیریشان باید مورد تجزیـه و تحلیـل    طبق این نظریه، کلیه بارها و مقاومتهاي سازه

زه، تابع عملکرد سازه تشکیل دقیق آماري قرار گیرند. در مرحله بعد بر اساس میزان اهمیت و کاربرد سا

شـود، محاسـبه گـردد. در نهایـت      مـی مطـرح   »شاخص قابلیت اطمینان«شده و میزان ایمنی آن که با 

گردند تا شـاخص   میضرایب جزیی ایمنی بارها و مقاومتها براي حاالت حدي مختلف به نحوي محاسبه 

 قابلیت اطمینان فوق حاصل آید.  

  معـــروف اســـتیب افـــزایش بـــار و کـــاهش مقاومـــت ایـــن روش کـــه تحـــت عنـــوان روش ضـــرا

(Load and Resistance Factor Design)،  اي جایگزین روشـهاي   هاي طراحی سازه نامه آییندر بسیاري از

 قدیمی همچون روش تنش مجاز یا روش مقاومت نهایی شده است.

ن و تـرویج روشـهاي   هدف از تالیف این کتاب معرفی روش فوق و آشنا شدن مهندسان با اصول اولیـه آ 

 باشد.      میها  نوین و اقتصادي طراحی سازه

ایـن   مـؤلفین لـذا   ،تواند مصون از اشتباهات اعم از ویرایشی و یا دانشی باشد میکتابی ن بدیهی است هر

اي  کننـدگان گرامـی را همچـون هدیـه     کتاب مشتاقانه انتظار دارند تا نظرات کارشناسـانه شـما مطالعـه   

پیشـاپیش از هرگونـه    هاي بعدي کتـاب مـدنظر خـویش قـرار دهنـد.      موده تا در چاپگرانبها دریافت ن

 م.یینما پیشنهاد و یا مطالعه نقادانه شما صمیمانه سپاسگزاري می
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 فصل اول

  خچهیتار بر يرورـم

 اعتماد قابلیت نظریه

 مقدمه   -1
 مهـم و یکـی از موضـوعات جالـب توجـه بـراي مهندسـین سـازه         يامرها  ارزیابی سالمت و ایمنی سازه

 بر سازه دارد. باشد. ایمنی یک سازه بستگی به مقاومت آن و عملکرد بارهاي اعمالی می

 )…زلزلـه و   ز بارهـاي متفـاوت (زنـده، مـرده، بـاد،     در حقیقـت تـابعی ا   ناشی از بارهـا عملکرد یا  پاسخ

بطـور   هاي تصادفی در نظـر گرفـت.  رتوان آنها را بصورت متغی می و شتهکه ماهیتی تصادفی دا ندباش می

هندسـی   مشخصاتکه به خصوصیات متفاوت فیزیکی مصالح و  را ت یا بار قابل تحمل سازهممشابه مقاو

 ماهیتی آماري در نظر گرفت. باادفی توان متغیري تص می دارد،سازه بستگی 

تالش جـدي   گونهاند، ولی عمالً هیچ با اینکه پارامترهاي نامبرده بعنوان متغیرهاي تصادفی شناخته شده

و ارزیـابی ایمنـی سـازه تـا سـال      هـا   جهت وارد کردن این متغیرهاي تصادفی در تحلیل و طراحی سازه

هـاي   هیـ نظرآنجا ناشی شده که مهندسان اعتماد کافی بـه   این امر احتماالً از صورت نگرفته بود. 1960

ادامـه   1960حدود سـال   تا این روند اند. محاسباتشان نداشته ریاضی درهاي  و سایر ابزار احتمال و آمار

 پی بردنـد و بـه بررسـی رفتـار    ها  ارزیابی ایمنی سازه تیاهمتا سرانجام مهندسین و محققین به  داشت

 احی و خصوصیات آماري آنها پرداختند.تصادفی پارامترهاي طر

 

 نامه در فرآیند ساخت و ساز    نیینقش مرکزي آ -2
احداث ساختمان  ،طراحی، ساخت قطعات مورد نیاز، انتقال آنها، يزیر برنامهفرآیند ساخت و ساز شامل 

شـود. در   یمـ  (در پایان عمر سازه) تخریب و ساخت سـازه جدیـد   از آن و در نهایت يبردار بهرهیا سازه، 

توان آنها را به چهار دسته  می که این فرآیند شغلهاي مختلف و تخصصهاي گوناگونی دخیل خواهند بود

هـا   این گروه تقسیم نمود. 4کنندگان یا کاربران و استفاده 3، پیمانکار2، طراح1ه گذاریسرمااصلی کارفرما یا 

 باشند.   می حال کشمکش و مشاجره دردائماً 

معمـوالً تمایـل بـه     گـذار  هیسـرما مورد بررسی قرار دهیم، کارفرما یا تر  له را کمی دقیقئاین مس چنانچه

ساکنین یـا اسـتفاده    از طرف دیگر سود و فایده بیشتر دارد که در اصل به مفهوم کاهش هزینه هاست و

شـتر  یبهاي  که به مفهوم هزینه باشند می با ایمنی باالاي  سازه و آسایش بیشتر کنندگان به دنبال رفاه و

 باشـد) تهیـه   مـی هـا   طراح مدارك مورد نیاز ساختمان یا سازه را (معموالً شامل محاسبات و نقشه ست.ا

و مدارك ارائه شده بسازد. هـم طـراح و   ها  کند و پیمانکار موظف است تا ساختمان را مطابق با نقشه می

                                                                 
١. Owner 
٢. Designer 
٣. Contractor 
۴. User 
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ن نگه دارنـد. نقـش   ییرا پاها  کان هزینهام تا حد باشند می هم پیمانکار دائماً از جانب کارفرما تحت فشار

 يبـرا  رسیدن به سطح قابلیت اعتماد قابـل قبـول  از جهت یمورد نملزومات  جادیادر این میان  نامه آیین

 ) نشان داده شده است.1-1در شکل (ها  نامه آییننقش مرکزي و اساسی  است.ک سازه ی

 کـه از  توانند علل مختلفی داشته باشـند  ها می این خرابی آید. می خرابی سازه پیشامد نامطلوبی بحساب

حین اجرا، حرص و طمع کارفرما یـا افـراد    بیجا درهاي  و نادیده گرفتنها  يتوان به سهل انگار می جمله

ایـن  مواقـع   ین ممکن اسـت انسـانها، در برخـ   یهمچندیگر و یا محدودیتهاي فیزیکی سازه اشاره نمود. 

 !  دهندبت به قضا و قدر الهی نسرا ها  خرابی

داراي  شـوند و  مـی  ی که با مصالح و یا با تکنولـوژي جدیـد سـاخته   یها احتمال خرابی معموالً براي سازه

هـا   توان به دهانـه  می که در این زمینه وجود دارندهایی  (از پارامترها یا مؤلفه باشند می زیاديهاي  مؤلفه

هـا   گیرد. بـراي ایـن گونـه سـازه     می شتري بخودیا ارتفاعها و یا وزنهاي غیر معمول اشاره کرد)، مقدار بی

بــراي  ،نگونــه مسـائل یدر ا از قبـل صــورت نگرفتـه اســت. بنـابراین   اي  هیچگونـه آزمــایش و یـا تجربــه  

 .گرفتیک حاشیۀ ایمنی در نظر د یباخود هاي  طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ند ساخت و سازیدر فرآها  نامه آیین يدیو کل ينقش مرکز  1-1شکل
 

معموالً بارهاي اعمالی را کمی بیشـتر از مقـدار واقعـی آنهـا و      ،آوردن چنین حاشیۀ ایمنیجهت بوجود 

ولـی   گیرنـد.  مـی  نظـر  مقداري که براي آن طی آزمایشات بدست آمـده اسـت، در   را کمتر ازها  مقاومت

 ظـر نقطـه ن  از پوشش دهد.را تواند تمامی حاالت خرابی سازه  نمی آید می ایمنی که از این طریق بدست

بتوان خرابی رخ دهد، تا اگر  تعریف نمایندرا تري  و قابل قبولتر  یعمل يباید معیارهاها  نامه آیینقانونی، 

 خ نمود.یدانست و توبنکرده، مسؤول  تیرعارا  نامه آیینکه مفاد و شرایط را طراحی 

 یخیاز منظر تار مختلفهاي  نامه آیینسطوح و حاشیه ایمنی در  چگونگی ایجاد -3
ایمنی   سطوح افته وین قرن تکامل یچند یدر ط ،سازه یمنیل به ایجهت ن ،یکنون ياز روشها ياریسب

. انتخـاب سـطوح   شـده اسـت   گنجاندهها  نامه آیین یکسري ضوابط و یا فرمولها در در قالببطور ضمنی 

فـتن مـواد و   ، از دست رقائل است افراد جانآن جامعه براي که  ییجامعه بر اساس ارزشها ایمنی در هر

 آیند) صـورت  می (که بر اثر خرابی یا نقص در سازه بوجود ...عواقب آن) و  قطع سرویس دهی(و ،مصالح
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 گیرد. می

آن  که نشانۀ خوبی براي نمایش میزان اهمیتی باشد ،جامعهساختمان در هردر صنعت شاید نرخ خرابی 

فـروریختن   ناشـی از فـات و صـدمات   تلبـین   اي مقایسـه چنانچـه   جامعه براي اقتصاد ملیش قائل است.

، اهمیـت برقـراري یـک    شـود  مجـا نا و امثال آن  ییساختمانها با تصادفات رانندگی و یا حوادث هواپیما

چـون   یبه عوامل یگردد. چراکه نرخ خراببهتر مشخص ها  نامه آیین توسطسطح ایمنی باال و قابل قبول 

 دارد. ی، سنتها و ... بستگییایصنعت، منطقه جغراف

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 که به زبان انگلیسی ترجمه شده است. (پادشاه بابل باستان) مورابیحن نامۀ ییقسمتی ازآ  2-1شکل

 

 ییها سازه، ایمنهاي  طی قرنها شکل گرفته است. از نظر تاریخی سازه »سطح ایمنی قابل قبول« مفهوم

ه، عهدة سازندة ساختمان بود د. این امر برنمانبکه سالهاي متمادي بدون آنکه خراب شوند پابرجا  بودند

 آنها رخ ندهد. خرابی در کهرا طوري بسازد ها  ساختمان تا

در باشـد کـه    مـورابی (قـانون) ح  نامـه  آیین، نن نامۀ ساختمانی مربوط به بابل باستاییشاید قدیمی ترین آ

) نشـان داده شـده   2-1( ر شـکل دن قـانون  یـ از ا یین) استفاده شده است. بخشـها ین النهری(ب 1ایمزوپوتام

                                                                 
١. Mesopotamia 
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سـال قبـل    4000شود به  می موزه لوور پاریس نگهداريشده که در است. تاریخ این قطعه سنگی حجاري 

چنانچـه  بطـور مثـال    .اسـت بطور واضح و روشـن تعیـین شـده    ها  ، مسؤولیتنامه آییناین  گردد. در می بر

شـد   می ه (مهندس ساختمان آن زمان) کشتهرفت، سازند می شد و صاحب آن از دنیا می ساختمانی خراب

 . …شد و به همین ترتیب می مرد، پسر سازنده کشته می پسر صاحب بنا بر اثر این خرابی چنانچهو 

عظیمی همچون کلیساها و برجهـا بـا مهـارت صـنعتگران آن زمـان سـاخته       هاي  میانی، سازههاي  در دوره

 مینأمقایسه با ساختمانهاي موفقی که هنوز پابرجـا بودنـد، تـ   از روي ها  حاشیه ایمنی در این سازه اند. شده

با سعی و خطا همراه بود. بعنوان مثال، هنگامیکـه   روند دستیابی به ایمنی قابل قبول،در آن دوران  شد. می

 ریختـه  طرح یک کلیساي جامع جدید که تا آن زمان ساختمانی به آن ارتفاع و ابعـاد سـاخته نشـده بـود،    

گردیـد و بـه همـان     مـی  دیوارها از روي مقایسه با سایر کلیساهاي دیگر موجود محاسـبه ضخامت  ،شد می

 ن آن دوران تعیـین ایافت. این مقدار افزایش از روي قضـاوت سـازندگان بنـا یـا مهندسـ      می نسبت افزایش

یدند رس می شد، سازندگان به این نتیجه می خراب شد. چنانچه سازه ایکه به این منوال ساخته شده بود می

 را کمی افزایش دهند. ابعادشد تا در دفعۀ بعد  می در نظر گرفته شده کم بوده است و این درسی ابعادکه 

کـه   يشد به نحو می گر منتقلیک نسل به نسل دین قرن از یساختمانها تا چند يو اجرا یدانش طراح

شـت. بـا گذشـت    ک سازه مناسـب و خـوب دا  یاز  يدر نسخه بردار یره دست اغلب سعیک سازنده چی

 يمـواد و رفتارهـا   یاضـ یرهاي  هیعت بهتر شد و انسان توانست به نظرین طبیزمان اطالعات و درك قوان

را فـراهم سـاخت کـه     یاحتمـاالت  يروشها اولیه يبند قالبها  هین نظریب این ترتیببرد. به ا یپاي  سازه

مربوط به  یاضیربندي  ن فرمولیود. اولن بییت اعتماد قابل تعیو قابل  سازه یمنیاهاي  تیله آنها کمیبوس

) نسـبت داد. آنهـا   1936(3یسـک یرزبی) و وا1947(2ی)، استرلزک1926(1ریتوان به م می رااي  سازه یمنیا

 يمحدود یهر سازه احتمال خراب يو برا ص دادندیتشخ یتصادف يرهایمت را متغبار و مقاو يپارامترها

ز تـا  یـ ن يگریافت. افراد دی يشتری) توسعه ب1956(4ط فرودوتالم آنها بعدها توسیرا قائل دانستند. مفاه

تـوان بـه اقـدامات     مـی  ت اعتماد ارائه نموند کـه از آن جملـه  یاز شاخص قابل یفیتعار 1970ل سال یاوا

 ) اشاره نمود.1996( 6) و مارِك1989( 5یدر کتب مورزِوسک ينظر

طراحـی   درات الزم ییآن دارند تا با تعیین جز موجود سعی برهاي  نامه آیینهمانطور که اخیراً ذکر شد، 

و شرایط آنها نیز در قالب فرمولها  نامه آیینمفاد  به سطح ایمنی قابل قبول دست یابند.ها  و اجراي سازه

در ادامـه بـه    شوند که ایـن خواسـته را بـرآورده نمایـد.     می در نظر گرفتهاي  و یا روشهاي طراحی بگونه

یک از آنها جهت ایجاد ایمنی مورد اسـتفاده   که در هر ییو معیارها نامه یینآمقایسه سطوح ایمنی چند 

 پرداخته شده است. ،قرار گرفته

 روش تنش مجاز  3-1

7يبهره برداربه این روش، تنش 
بـر اثـر   اي  سـازه  يکـه در اعضـا   ییشود. در این روش تنشها می گفته نیز 

 گـردد.  می مقایسه ءآیند با کسري از مقاومت اعضا می بارهاي سرویس (بارهاي اعمالی بدون ضریب) بوجود

 شود. می گفته تنش مجازشود،  می آن استفاده طراحی از که در ءمقاومت مصالح اعضا به این سهم از

                                                                 
١. Mayer 
٢. Streletzki 
٣. Wierzbicki 
۴. Freudeuthal 
۵. Murzewski 
۶. Marek 
٧. Working Stress Design   
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 مده در هـر نقطـه از  دهد که تنشهاي بوجود آ می خرابی هنگامی رخ شود می فرضاي  نامه آیینبه لحاظ 

 ایمنی نیز بصورت یک ضریب اطمینان کـه بصـورت زیـر بدسـت     سطحشود.  سازه از تنش مجاز بیشتر

 شود: می آید، تعریف می

 
 = ضریب اطمینان                                                    )  1-1(

 
بعنـوان تـنش    ،Fyبراي مصالح شکل پذیر (مثل فوالد) تـنش حـد جـاري شـدن    ها  نامه آییندر اینگونه 

 نظـر گرفتـه   ، بعنـوان تـنش خرابـی در   Fu ییمثل بتن)، تنش نهاخرابی و براي مصالح شکننده یا ترد (

 ) و منحنـی تغییـر  ست(قانون هوك حاکم ا استفاده شدهرفتار ارتجاعی مصالح  فقط ازاز طرفی  شود. می

 شود. می شکل نیز خطی فرض

یـا  شـود، امـا آ   مـی  در نظر گرفته 67/1 فوالدي، ضریب اطمینانی در حدودهاي  براي سازهب ین ترتیبه ا

توانـد   مـی ن حتی این مقدار از ضریب اطمینان فوالدي هم همینطور خواهد بود؟هاي  براي اتصاالت سازه

 نشده باشد.بینی  پیشبیانگر مقاومت سازه در برابر بارهاي 

 شد؟ اگر ضریب اطمینان دو برابر شود، آیا بدان مفهوم است که ظرفیت سازه هم دو برابر خواهد

پس  .استارتجاعی  تباه است، چراکه رفتار مصالح در نزدیکی بارهاي خرابی غیرچنین تعبیري کامالً اش

توان گفت که سازه  مین ،گرددبوجود آمده از تنش مجاز بیشتر تنش اي  فقط به دلیل اینکه اگر در نقطه

و (مخصوصاً اگـر سـازه نـامعین باشـد و امکـان بوجـود آمـدن مفصـل پالسـتیک           لزوماً باید خراب شود

 وجود داشته باشد).روها ینبازپخش 

1در مورد ساختمانهاي بتن مسلح
معمـوالً از دو   شـوند،  مـی  روش تـنش مجـاز طراحـی    که با استفاده از 

 ) اسـتفاده 78/1 حـدود  ) و دیگري براي فـوالد (در 3 حدود یکی براي بتن (در ضریب اطمینان متفاوت،

آیـد کـه اثـر     مـی  د و این سؤال پیشگردد که این خود باعث بوجود آمدن معایب بیشتري خواهد ش می

 ؟نمودبتن مسلح تعریف هاي  توان در قالب ایمنی سازه می ترکیبی این دو مقدار را چگونه

 وجـود دارد (در  بتن مسلح با روش تـنش مجـاز  هاي  نکته قابل توجه دیگري که در زمینه طراحی سازه

ده گـرفتن رفتـار غیرارتجـاعی و    نادیـ  اثـر  ساختمانهاي فلزي هم بیان شد) مشکلی اسـت کـه بـر    مورد

 صحبت بـه میـان   مربوطههاي  نامه آیین در مورد ترکیبات بارها وقتی در آید. می غیرخطی مصالح بوجود

) هچنانچه ترکیبات باري مثل (بار باد + بار زنده + بار مرده) و یا (بار زلزله + بار زنـده + بـار مـرد   ؛ آید می

افزایش داد. این عمل در حقیقت سرپوشی است  %33به میزان  توان تنش مجاز را می ،مورد بحث باشد

؟ هیچ  %33. اما چرا باشد می دیبعرها بطور همزمان این با نه شدن همهیشیاحتمال بکه  این موضوع بر

 اساس منطقی براي انتخاب این مقدار وجود ندارد.

کننـدة اطمینـان واقعـی     بیانگیرد،  می لذا تعریفی که از ایمنی در روش طراحی با تنشهاي مجاز صورت

هـا   نامـه  آیـین کـه بـا اینگونـه    هـایی   توان اظهار نمود سازه می و کالً باشد مین اثر طراحی بوجود آمده بر

 برخی موارد ایمنی بـاالتر و  شوند، بسیار محافظه کارانه و تا حدودي غیر اقتصادي بوده و در می طراحی

در  د آورد.شود، بـراي سـازه بوجـود خواهـ     می راي آنها تصورآنچه که ب ازتر  نییدر بعضی موارد ایمنی پا

   این موضوع مثالی ذکر خواهد شد.درك  يبراادامه 

                                                                 
١. Reinforced Concrete  

 تنش مجاز   
 موجودتنش  


