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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان  
بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348و مصنفان مصوب سـال  

باشـد. لـذا هـر گونـه اسـتفاده از کـل یـا         نوآور می نشرمتعلق به 
قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،     

بــرداري، نشــر الکترونیکــی، هــر نــوع انتشــار بــه صــورت  عکــس
دي، فیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و      وي دي، دي اینترنتی، سی
اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام   غیره) بدون 

 گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



 

 
 

 خمشی يهاقاب اتصاالت یطراح: اول فصل

 یخمش يهاقاب يالرزه یطراح و لیتحل -1-1

 یخمش يها قاب در ستون به ریت اتصاالت يا لرزه یطراح -1-2

 )معمولی ای متوسط ویژه،( خمشی قاب سیستم انتخاب -1-2-1

 ستون بر از پالستیک مفصل موقعیت انتقال مناسب روش انتخاب -1-2-2

 ژهیو یخمش يهاقاب اتصاالت يالرزه یطراح -1-2-3

 رهایت یجانب يمهاربند -1-2-3-1

 ستون به ریت اتصاالت یطراح -1-2-3-2

 ستون به تیر اتصال جانبی مهاربندي -1-2-3-3

 يمهاربند با اتصاالت -1-2-3-3-1

 يمهاربند بدون اتصاالت -1-2-3-3-2

 قوي ستون – ضعیف تیر -1-2-3-4

 برش براي طراحی -1-2-3-5

 اتصال چشمه -1-2-3-5-1

 اتصال چشمه در برش

 یطراح یبرش مقاومت -1-2-3-5-2

 اتصال چشمه ضخامت -1-2-3-5-3

 پیوستگی هايورق -1-2-3-5-4

 یوستگیپ يهاورق ضخامت

 یوستگیپ يهاورق يجوشکار

 قطري کننده سخت یا و) مضاعف ورق( جان تقویتی ورق تعبیه -1-2-3-5-5

 ستون جان به متصل مضاعف يهاورق

 دارفاصله مضاعف يهاورق

 یوستگیپ يهاورق با مضاعف يهاورق

 یوستگیپ يهاورق بدون مضاعف يهاورق

 یبحران يهاجوش -1-2-3-5-6

 متوسط یخمش يهاقاب اتصاالت -1-2-3-6

 رهایت یجانب يمهاربند -1-2-3-6-1

 ستون به ریت اتصاالت الزامات -1-2-3-6-2

 اتصال يهاتیمحدود -1-2-3-6-3

 برش براي طراحی -1-2-3-6-4
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 اتصال چشمه -1-2-3-6-5

 یوستگیپ يهاورق -1-2-3-6-6

 یمعمول یخمش يهاقاب اتصاالت -1-2-3-7

  یبحران يهاجوش -1-2-3-7-1

 ستون به ریت یخمش اتصاالت انواع -1-2-3-7-2

 یخمش رداریگ اتصاالت

 یخمش رداریگ مهین اتصاالت

قـاب  در متمرکـز  يبارهـا  اثر تحت ستون به ریت اتصاالت ياعضا مقاطع جان و هابال ژهیو الزامات -1-2-4

  یخمش يها

 یکشش متمرکز يروین مقابل در بال یموضع خمش

 يفشار و یکشش متمرکز يروین مقابل در جان یموضع میتسل

 يفشار متمرکز يروین مقابل در جان یدگیله

 يفشار متمرکز يروین مقابل در جان یجانب کمانش

 يفشار متقابل متمرکز يروین جفت کی مقابل در جان يفشار کمانش

 اتصال چشمه در برش

 متمرکز يبارها اثر تحت هاکنندهسخت يبرا یلیتکم الزامات نیتأم

 متمرکز يبارها اثر تحت) مضاعف ورق( جان یتیتقو يهاورق يبرا یلیتکم الزامات نیتأم

 اتصال چشمه يهاورق يداریپا يبرا یلیتکم الزامات نیتأم

 متوسط و ژهیو یخمش يهاقاب در رهایت و هاستون وصله اتصاالت يالرزه الزامات -1-3

 هاستون وصله -1-3-1

 تیرها وصله -1-3-2

 هاستون کف اتصاالت يالرزه الزامات -1-4

 

 ستون به تیر اتصاالت یطراح: دوم فصل

 یخمش يهاقاب در ستون به ریت اتصاالت -2-1

 ستون به ریت اتصاالت مصالح مشخصات -2-2

 شده نورد مقاطع -2-2-1

 ورق از شدهساخته مقاطع -2-2-2

 شکل H يهاستون -2-2-2-1

 پهن بال شکل ياجعبه يهاستون -2-2-2-2

 شده نورد و يسپر مقطع با يهاستون -2-2-2-3

 ستون به ریت شده دییتا شیپ از رداریگ یخمش اتصاالت انواع -2-2-3
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 شده دییتا شیپ از رداریگ یخمش اتصاالت مشخصات و هایژگیو -2-2-3-1

 مقاومت بیضرا -2-2-3-1-1

 شده حفاظت هیناح -2-2-3-1-2

 یانگشت پرکننده يهاورق -2-2-3-2-3

 )BFP( يرسریز و يروسر ورق قیطر از ستون به ریت یچیپ رداریگ اتصال -2-2-3-2

 BFP اتصال يهاتیمحدود و ضوابط -2-2-3-2-1

 ستون به ریت اتصاالت يهاتیمحدود -2-2-3-2-2

 اتصاالت اتیجزئ -2-2-3-2-3

 هاورق مصالح مشخصات

 ریت بال ورق جوش

 ریت جان یبرش ورق اتصاالت

 اتصاالت يهاچیپ

 BFP اتصاالت یطراح مراحل -2-2-3-2-4

 )RBS( افتهی کاهش مقطع با ریت میمستق رداریگ اتصال -2-2-3-3

 RBS اتصال الزامات و هاتیمحدود -2-2-3-3-1

 ستون -ریت اتصاالت يهاتیمحدود -2-2-3-3-2

 ستون و ریت بال نیب اتصاالت جوش ضوابط -2-2-3-3-3

 ستون بال به ریت جان اتصال ضوابط -2-2-3-3-4

 یطراح مراحل -2-2-3-3-5

 کننـده سخت بدون و) BUEEP( کنندهسخت با ییانتها ورق قیطر از ستون به ریت رداریگ اتصال -2-2-3-4

)BSEEP) (ستون به ریت یفلنج اتصاالت( 

 اتصال يهاتیمحدود و ضوابط

 ستون -ریت اتصاالت ضوابط

 یوستگیپ يهاورق

 هاچیپ اتصاالت اتیجزئ

 یجوش اتصاالت اتیجزئ

 یطراح مراحل

 ییانتها يهاورق و هاچیپ یطراح) الف

 )WUF-W( یجوش نشده تیتقو میمستق رداریگ اتصال -2-2-3-5

 اتصال يهاتیمحدود و ضوابط -2-2-3-5-1

 ستون به ریت اتصاالت يهاتیمحدود -2-2-3-5-2

 اتصاالت اتیجزئ -2-2-3-5-3

 ستون به ریت اتصال يهاتیمحدود -2-2-3-5-4
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 یطراح مراحل -2-2-3-5-5

 )WFP( يرسریز و يروسر هايرقو قیطر از ریت جوشی رداریگ اتصال -2-2-3-6

 WFP اتصال يهاتیمحدود و ضوابط -2-2-3-6-1

 ستون به ریت اتصاالت يهاتیمحدود -2-2-3-6-2

 اتصاالت اتیجزئ -2-2-3-6-3

 هاورق مصالح مشخصات

 ریت بال ورق

 ریت جان یبرش ورق اتصاالت

 WFP اتصاالت یطراح مراحل -2-2-3-6-4

 

 ستون به ریت اتصاالت یطراح يها مثال م:سو فصل
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 ها فهرست شکل
 

 و روش تـنش  يبر اساس روش حـاالت حـد   ژهیو یخمش يها در قاب رهایت ی: برش و خمش طراح1-1شکل 

 مجاز

 چشمه اتصال ی: نیروي برشی طراح2-1شکل 

 انگشتانه در ناحیه چشمه اتصال يها جوش قیمضاعف از طر يها : اتصال ورق3-1شکل 

 یوستگیورق پ اتی: جزئ4-1شکل 

 به ستون ریدر اتصال ت یوستگی: نحوه استفاده از ورق پ5-1شکل 

 هاي پیوستگی در چشمه اتصال  هاي مضاعف و ورق : استفاده از ورق6-1شکل 

 (مضاعف) یتیهاي تقو مختلف ورق يها : استفاده از حالت7-1شکل 

تیر به سـتون تحـت     رداریگ ی: خمش موضعی بال ستون در مقابل بال کششی تیر در اتصال خمش8-1شکل 

 یمتمرکز کشش يروین

 مـرخ یبه جـان سـتون بـا اسـتفاده ن    : (الف) اتصال تیر یخمش يها ر به ستون در قابی: اتصاالت ت1-2شکل 

هاي فوقـانی و نشـیمن    به جان ستون (ب) اتصال تیر به جان ستون با استفاده از ورق ریاتصال ت يبرا يسپر

 تقویت شده

 : مقاطع ساخته شده2-2شکل 

 شکل ساخته شده از ورق H يها به ستون ریاتصاالت ت ي: اجزا3-2شکل 

 شکل يا با مقطع جعبه يها بال و جان ستون ساخته شده در ستون يها ورق نی: نحوه اتصال ب4-2شکل 

 و مقطع نورد شده يمرکب با مقطع سپر يها : ستون5-2شکل 

 )BFP( يرسریو ز يبه ستون با ورق روسر ریت یچیپ رداریاتصال گ اتی: جزئ6-2شکل 

 ) به ستونRBS( افتهیبا مقطع کاهش  ری: اتصال ت7-2شکل 

ننده (ب) اتصـال چهـار   ک  دون سخت چهی(الف) اتصال چهار پ ییبه ستون با ورق انتها ری: اتصال ت8-2شکل 

 کننده با سخت چهیکننده (پ) اتصال هشت پ با سخت چهیپ

کننـده و   (الف) بـا سـخت   ییبه ستون با ورق انتها ری(حفاظت شده) در اتصاالت ت ی: منطقه بحران9-2شکل 

 کننده (ب) بدون سخت

ر یت ی) (اتصاالت فلنجBSEEPکننده ( بدون سخت چهیپ 4به ستون  ریاتصال ت یهندس اتی: جزئ10-2شکل 

 )4Eبه ستون) (

ر بـه  یت ی) (اتصاالت فلنجBUEEPکننده ( چه با سختیپ 4ر به ستون یت اتصال یات هندسی: جزئ11-2شکل 

 )4ESستون) (

ر بـه  یت ی) (اتصاالت فلنجBUEEPکننده ( چه با سختیپ 8ر به ستون یاتصال ت یات هندسی: جزئ12-1شکل 

 )8ESستون) (

) BUEEPکننده ( چه با سختیپ 8ر به ستون یدر اتصال ت یمربوط به ورق لچک یات هندسی: جزئ13-2شکل 

 )8ESر به ستون) (یت ی(اتصاالت فلنج
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 به ستون ریو نحوه کاربرد آنها در اتصاالت ت یپرکننده انگشت يها ورق: 14-2شکل 

 بنـد  ) بدون جـوش پشـت  CJPبا نفوذ کامل ( ياریجوش ش کیبا استفاده از  ییبه ورق انتها ری: اتصال بال ت15-2شکل 

 

 )4Eر به سـتون) ( یت ی) (اتصاالت فلنجBSEEPکننده ( بدون سخت چهیپ 4به ستون  ری: اتصال ت16-2شکل 

 

و مشخصات  میخط تسل يکننده؛ الگو با سخت چهیپ 4اتصال  يبرا می: پارامتر ساز و کار خط تسل17-2شکل 

 s>de (ج) s≤de (ب) ییورق انتها یهندس

و مشخصات  میخط تسل يکننده؛ الگو با سخت چهیپ 8اتصال  يبرا می: پارامتر ساز و کار خط تسل18-2شکل 

eS(ب)  ییورق انتها یهندس d (ج)eS d 

بـال   ی: مشخصـات هندسـ  چـه یبال ستون با اتصال چهار پ [Yc] می: پارامتر ساز و کار خط تسل19-2شکل 

 میخط تسل يستون و الگو

بـال   ی: مشخصـات هندسـ  چهیبال ستون با اتصال هشت پ [Yc] می: پارامتر ساز و کار خط تسل20-2شکل 

 میخط تسل يستون و الگو

 )WUF-Wو جان جوش شده ( یتوسط اتصال جوش رمسلحیبه ستون با بال غ ری: اتصال ت21-2شکل 

 )WUF-Wه (و جان جوش شد یبا اتصال جوش رمسلحیبه ستون با بال غ ریاتصال ت اتی: جزئ22-2 شکل

 )WUF-Wبه بال ستون در اتصال ( ریاتصال جان ت اتی: جزئ23-2شکل 

 )WFP( يرسریو ز يبه ستون با ورق روسر ریجوشی ت رداریاتصال گ اتی: جزئ24-2شکل 

 

 فهرست جداول

 )1392ساختمان ( یمورد استفاده در مبحث دهم مقررات مل يات بارگذاربی: ترک1-1جدول 

ش یرای، و2800ردسوم استاندا شیرایبر اساس و یجانب يرویستم مقاوم در برابر نیب رفتار سیضر :2-1جدول 

 ASCE07-10و  2800استاندارد-چهارم 

 یبحران يها حداقل مشخصات الکترود مورد استفاده در جوش :3-1جدول 

 فوالد داتیانواع تول يبرا Rtو  Ry ری: مقاد1-2جدول 

 کننده کننده و بدون سخت سخت ياتصاالت دارا يابعاد يها تی: محدود2-2جدول 
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 سمیه قیصري سرشناسه:

 

 يهـا  اتصـاالت سـاختمان   يا لـرزه  یرالعمل طراحدستو عنوان و پدیدآورندگان:

اتصـاالت   - یخمشـ  ي(جلد اول: اتصاالت قـاب هـا  ي فوالد

، غالمرضـا قـدرتی امیـري، مرتضـی رئیسـی      به ستون ) ریت

دهکردي، امان ا... عباسی، علی شهري، حمید علیـان نـژاد،   

احــدا... ابراهیمــی، میتــرا  مهــدي اقبــالی، ســمیه قیصــري،

 اد ویس مرادي.ابراهیم تهرانی، سج

 

 يریام یغالمرضا قدرت شناسه افزوده:

 يدهکرد یسیرئ یمرتض شناسه افزوده:

 امان ا... عباسی شناسه افزوده:

 علی شهري شناسه افزوده:

 حمید علیان نژاد شناسه افزوده:

 مهدي اقبالی شناسه افزوده:

 احدا... ابراهیمی شناسه افزوده:

 م تهرانیمیترا ابراهی شناسه افزوده:

 سجاد ویس مرادي شناسه افزوده:



 

 

 
هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   د را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      کتاب، تمامی سعی و همت خو

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش لیوجود، ع بااین

دیگـر، ایـن    نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي     توان الزاماً مبـرّا از   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  اریم درصورتیراستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا د لذا دراین  

اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانهارسال نمایید، 

عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

باعـث هرچـه    هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و   ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

ا باشـند،  که اصالحات درسـت و بجـ   تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی     آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. یز از زحمات شما تقدیر میکه اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب ن  درصورتی

کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

  نمایند. استقبال می

 

 
  

 66484191-2تلفن:  
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 مقدمه

 
 بر اساس   یطراحهاي  نامه نییسازه و بروز شدن آ یگسترش علم مهندس

 سـبب هـا   سـازه اي  و رفتار لرزه یشناس زلزله طهیزلزله در ح یعلم مهندس شرفتیپ

به طـور   نهیزم نیموجود در ا استانداردهاي وها  دستورالعمل اي ضوابط لرزه دهردیگ

. رنـد یو اصالح قرار گ ینینسبتاً کوتاه چند ساله مورد بازب یزمانهاي  مداوم و در بازه

هاي  در دوره زین یداخل یطراحهاي  نامه نییتحوالت، استانداردها و آ نیهمزمان با ا

 یسـت بایهـا   نامه نییآ رییبا تغ نی. بنابرارندگی یقرار م دنظریساله مورد تجد 5 یزمان

ارائـه   اآنهـ  اتیـ جزئ انیو ب دیضوابط جد قیدق حیمعتبر به منظور تشر یمدارك فن

 شوند.

 ر،یـ اخ انیدر سـال  یطراحـ هاي  نامه نییانجام گرفته در آ راتییتغ نتری مهم از

مهـم اتصـاالت در رفتـار    نقـش   لیـ بوده است. بـه دل اي  به مباحث لرزه ژهیتوجه و

انواع اتصاالت  اي و لرزه یعالوه بر ارائه الزامات طراح ،يفوالدهاي  ساختمان اي لرزه

 کیـ در  1392سـال   شیرایـ در و مان،سـاخت  یدر مبحث دهم مقررات مل يفوالد

انـواع   یبـه معرفـ  » شده دییتا شیاز پ رداریاتصاالت گ«بخش جداگانه تحت عنوان 

هاي  تیبه ستون پرداخته شده است. با توجه به محدود ریت یخمش رداریاتصاالت گ

 انیـ اتصـاالت و ب  نیـ ا یمعرفـ  هفقط ب مذکور شیرایبخش از و نیدر ا ،اي نامه نییآ

 آنها اکتفا شده است.هاي  تیالزامات و محدود

 اتیـ جزئ انیـ و ب شـتر یب ییآشـنا  يکشـور بـرا   یجامعه مهندس ازیتوجه به ن با

اتصـاالت   یو روش طراحـ  اتیجزئ در مجموعه حاضر ،اي هنام نییضوابط آ يکاربرد

 یملـ مبحث دهم مقررات 1392سال  شیرایمندرج در و شده دییتا شیاز پ رداریگ

  است. گردیدهارائه بر اساس مراجع معتبر  ساختمان

 یو مراحـل طراحـ   اتیـ جزئ انیـ و ب یلیارائه ضوابط تکم کتاب نیا یاصل هدف

 ژه،یـ و يفوالد یخمشهاي  به ستون در قاب ریشده ت دییتا شیاز پ رداریاتصاالت گ

) و 1392سـاختمان (  یالزامات مبحث دهم مقررات مل يبر مبنا یمتوسط و معمول

 Supplementو ANSI/AISC 358-10 ،ANSI/AISC 341-10، AISC 360-10از با استفاده 

No1_ANSI-AISC 358-05  وASCE07-10 بوده است. 

 در )ASD(سـاله اسـتفاده از روش تـنش مجـاز      100توجه به سـابقه حـدود    با

ــوالدهــاي  ســاختمان یطراحــ   ــه ضــوابط ا يف ــو ارائ  روش در اســتانداردها و  نی

 بیضر گسترش و ارائه ضوابط روش نیو همچن AISC ریمعتبر نظهاي  نامه نییآ   

  
 



 

 ســه  دو منــابع معتبــر از حــدوهــا  نامــه نیــیآ نیــدر ا )LRFD( بــار و مقاومــت 

بـار و مقاومـت    بیضوابط هر دو روش تنش مجاز و ضرا کتاب نیدر ا نیبنابرا ش،یپدهه    

 دو روش مذکور استفاده شده است.  ارائه شده از هرهاي  و در حل مثال دهیارائه گرد

اسـتقبال   یخوانندگان گرامـ  دیسازنده و مف يو رهنمودها شنهاداتیاز نظرات، پ مولفان

و  civil.eghbali@gmail.com کیــپســت الکترون قیــطر آن از افــتیو آمــاده در دنــنمای یمــ

gheisari19@gmail.com .است 

و هرگونـه   باشـد  یمـ  مولفـان متعلق بـه   کتاب نیحقوق و حق چاپ متن و عنوان ا هیکل

و بـدون ذکـر منبـع     مولفـان ایـن کتـاب   چاپ و انتشار آن به هر شکل بدون کسب اجازه از 

 .  باشد یممنوع م

سـازي اختصـاص داده    حق التالیف مولفان این کتاب به امر مدرسـه  کلیه عواید مربوط به

 شود. می

 

 مولفان
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 گروه پدیدآورندگان

  کمیته تدوین:

 دکتري مهندسی سازه مهدي اقبالی 

 کارشناسی ارشد مهندسی سازه سمیه قیصري 

 و بازخوانی:کمیته تنظیم 

  علی شهري 

  حمید علیان نژاد

  احدا... ابراهیمی

  میترا ابراهیم تهرانی

  سجاد ویس مرادي

 کمیته نظارت و  راهبري:

  غالمرضا قدرتی امیري 

  مرتضی رئیسی دهکردي

  امان ا... عباسی



 

 
 

 ر محفوظ و منحصراً ، براي ناش1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348مصوب سال 

متعلّق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسـمتی از مطالـب، اشـکال، نمودارهـا،     

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه  جداول، تصاویر این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

وکپی، اسـکن، تایـپ از   استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چـاپ، فتـ  

صـورت   بـرداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع انتشـار بـه        کتاب، تهیۀ پی دي اف از کتاب، عکس

وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازة کتبی از نشـر    اینترنتی، سی دي، دي

قـانونی و   پیگرداست، و متخلّفین تحـت   شرعاً نیز حرام نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

 گیرند. قرار می قضایی

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

تی از متن کتـب نشـر نـوآور را    سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسم

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

ینکه این کار از نظر قـانونی  پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن ا می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

ل قـانونی و اقـدامات   قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـ      

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضاییقضایی، خاطیان را مورد 

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ        همچنین درصورتی

رسـانی   بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام 

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       

 نماید. استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 د، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خری

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    

 66484191 -2هـاي بـه شـماره   هـاي انتشـارات نــوآور    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

به ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 

 مل آید، ع نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به       
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 فصل اول

 هاي خمشی طراحی اتصاالت قاب

 هاي خمشی اي قاب تحلیل و طراحی لرزه 

 خمشیهاي  اي اتصاالت تیر به ستون در قاب طراحی لرزه 

 خمشی  اي ه کنترل اعضاي اتصاالت تیر به ستون در قاب 

 خمشی ویژه و متوسطهاي  ها و تیرها در قاب وصله ستون 

 ها کف ستون 



 17 طراحی اتصاالت تیر به ستونهاي  فصل سوم: مثال 

 هاي خمشی اي قاب تحلیل و طراحی لرزه -1-1

افزار، طراحی و بهینـه شـوند.    براي طراحی اتصاالت، ابتدا باید مقاطع تیر و ستون توسط نرم

ي  االت ابتـدا سـازه  بنابراین الزم است بـراي بدسـت آوردن اطالعـات الزم جهـت طراحـی اتصـ      

افزاري به مـوارد ذیـل توجـه     مدلسازي، تحلیل و طراحی شود. در تحلیل و طراحی نرم موردنظر

 :گردد

هـا طبـق    قاب و با فرض عدم باربري میان 2800زمان تناوب تجربی سازه بر اساس استاندارد 

 :شود والدي) محاسبه میخمشی فهاي  (قاب )1-1( رابطه

)1-1( 
٣

۴٠٫٠٨T H  

)، اثرات زلزله طرح باید 1392مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( 10-11-6بر اساس بند 

بر اساس سطح نهایی و ضریب رفتار مطابق آن محاسـبه شـوند. در صـورت اسـتفاده از ضـوابط      

ضـرب شـده و    4/1ش مجاز، الزم است نیروهاي ناشـی از زلزلـه در ضـریب    بر مبناي تناي  لرزه

) استفاده شوند. 1392سپس در ترکیب بارهاي موجود در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (

(بـر اسـاس    AISCهـاي   نامـه  به عبارت دیگر، در صورت استفاده از ضریب رفتار موجود در آیـین 

 (AISC89)میالدي 2000قبل از سال  AISCنامه  به آیینروش تنش مجاز) از ترکیبات بار مربوط 

-ASCEنامـه بارگـذاري    شود و یا اینکه طراحی بر اساس ضریب زلزله مربوط به آیین می استفاده

 انجام گیرد. 07

و بـر   26/9/93ساختمان مورخ  یمقررات مل نیتدو يجلسه شورا نیمطابق مصوبه دوازدهم

 :دیمقرر گرد 25/11/93 خیدر تار يازمحترم راه و شهرس ریوزاساس ابالغ 

مبحث دهم مقـررات، اسـتفاده از    1392 شیرایعالوه بر و يفوالد يساختمانها یدر طراح«

ارائـه   يبا شرط استفاده از ضرائب بارگذار زیمبحث دهم ن 1387سال  شیرایروش تنش مجاز و

مبحـث دهـم    يدبعـ  شیرایـ مبحث ششم تا زمان انتشار و ابـالغ و  1392سال  شیرایشده در و

 .»است ازساختمان مج یمقررات مل

 (LRFD)و روش ضریب بـار و مقاومـت    (ASD)ترکیبات بارگذاري بر اساس روش تنش مجاز 

 ارائه شده است.  1-1جدول ) در 1392مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (

راحـی  ) ضـوابط ط 1392یل اینکه در ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (بدل

هاي فوالدي فقط بر اساس روش ضرایب بار و مقاومت ارائه شده است بنابراین در ایـن   ساختمان

 روش ضـرایب بـار و مقاومـت   ضـوابط مربـوط بـه     ،(ASD)مجـاز   عالوه بر روش تـنش مجموعه 

)LRFD .نیز ارائه شده است ( 



 

 اي فـوالدي هـ  طراحی سـازه سنتی در روش  یکبا توجه به اینکه روش تنش مجاز به عنوان 

 ضـوابط  هـاي جدیـد   باشد و هم اکنون نیز به همراه روش ضـرایب بـار و مقاومـت در نسـخه     می

ــی   ،ANSI/AISC ANSI/AISC 360-10)، ANSI /AISC 341-10، ANSI/AISC 358-10طراحـ

ANSI/AISC 358s1-11 به هـر   نیز ضوابط مربوط مجموعهباشد بنابراین در این  استفاده می) مورد

 ئه شده است.دو روش ارا

 )1392مورد استفاده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ( بارگذاريترکیبات  :1-1جدول 

 )LRFDروش ضریب بار و مقاومت ( )ASDروش تنش مجاز (
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D: بار مرده 

E: بار زلزله طرح 

L: بار زنده طبقات به جز بام 

rL: بار زنده بام 

R: بار باران 

S: بار برف 

T: ها و وارفتگی نشست پایه ت دما،بار خود کرنشی از قبیل اثرات تغییرا 

W: بار باد 

اي فـوالدي مطـابق    هـاي الزم در طراحـی اجـزاي سـازه     پس از تحلیل، بایستی کلیه کنترل

هـاي فصـل    الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان انجام گیرد. براي ایـن منظـور، در مثـال   

 م شده است.هاي مورد نیاز انجا سوم کلیه کنترل



 19 طراحی اتصاالت تیر به ستونهاي  فصل سوم: مثال 

 یخمشهاي  به ستون در قاب ریاتصاالت تاي  لرزه یطراح -1-2

 يهـا  قـاب  بـا سیسـتم   ادیز یلیو خ ادیز تیها با اهم ساختمان براي اتصاالت یضوابط طراح

 یخمشـ  هـاي اتصاالت قـاب در این مجموعه به ضوابط  بنابراین استقابل استفاده  ژهیو یخمش

مبحـث   نیدر تـدو  ASCE07-10و  AISC360-10اده از ضـوابط  به علت استف وده پرداخته ش هژیو

مـذکور بهـره گرفتـه     مراجـع از ضوابط  نیز مجموعه نیا نیدر تدو، ساختمان یدهم مقررات مل

 شده است.

بـه  باشـد.   مـی  آنهـا  مقـاطع  ظرفیت بر مبتنی اي لرزه خمشی هاي قاب يطراحی اجزا اصول

 نیـ ا یدر طراحـ ، و کنتـرل ضـوابط   یطراحـ از  بایـد قبـل   ژهیـ و یخمش يها قابدلیل اهمیت 

و متناسـب بـا    يرپذی شکل يارهایمع يبر مبنا رهایت رینظ رپذی شکل يمقاوم، اعضا هاي ستمیس

 هـاي  قـاب  اي لـرزه  یدر طراحـ  ی. هدف اصلشوند طراحی اتصاالت و ها ستون لیباعضا از ق ریسا

نوع  نیا یاستفاده در طراحرفتار مورد  بیمناسب و ضر يرپذی شکل تأمینویژه  يفوالدخمشی 

R سوم شیرایو-2800(استاندارد ها قاب ۱۰،   ویـرایش چهـارم /R  ۷  )ASCE07-10، R=8 و ۵

مناسب و بر اساس طرح  نانیاطم بیبا ضر یستیاب مختلف طبقات در ها و ستون رهای. تباشد یم

 رییـ (تغ یسـخت  اریمع ژهیو یخمش يها قاب یر است که در طراحانتخاب گردند. قابل ذک بهینه

 )فیضـع  ریـ ت-ي(سـتون قـو   ریستون به ت یطبقات) و نسبت مقاومت خمش ینسب یمکان جانب

 يا لـرزه  لیـ در تحل ی. فـرض اساسـ  باشـند  مـی  و سـتون  ریابعاد مقاطع ت نییدر تع عوامل موثر

   باشد. یها م بانقایم یجانب يصرفنظر نمودن از باربر یخمش هاي قاب

 ژهیـ و یخمشـ  يهـا  قـاب  یدر طراحـ  لیذ اتیاصول و کلبر ضوابط بیان شده بایستی  عالوه

 :رندیمورد توجه قرار گ

 یخمشـ  میتسـل  تیـ ظرف قیـ قابل مالحظـه از طر  کیراالستیشکل غ رییتغ تیظرف تأمین -

 ها اتصال در ستون يها چشمه میو حد تسل رهایت

 یشـدگ  سخت تأمین يبرا رهایت یو طراح متسلی حدود حصول منظور به ها ستون یطراح -

 که مشخص شده است) يجز در موارده (ب یکرنش

شوند که بدون کـاهش قابـل توجـه در     یطراح اي بگونه دیبا ژهیو یاتصاالت در قاب خمش -

 انیـ راد 04/0طبقـه در سـازه حـداقل بـه      ینسب یجانب رمکانییتغ ریدوران نظ زانیمقاومت، م

در اتصـاالت قـاب    ریمقـاد  نیـ باشـد. ا  یرارتجـاع یغ هآن در محدود انیراد 03/0برسد که حدود

 انیـ راد 02/0طبقه در سازه حـداقل   ینسب یجانب رمکانییتغ رینظ اندور يمتوسط برا یخمش

 خواهد بود. یرارتجاعیغ هآن در محدود انیراد 01/0است که حدود 

 تأمین يو عملکرد اتصاالت آن برا ژهیو یخمش هاي قاب تیسازه و اهم يبا توجه به کاربر -



 

از  ژه،یـ و یخمش هاي بکار رفته در قاب یالزم است عملکرد اتصاالت خمش ،يرپذی شکل طیشرا

هـا،   شیشوند. در صورت عدم امکان انجـام آزمـا   دییتوسط مراجع معتبر تا شیانجام آزما قیطر

 .باشد یشده از مراجع معتبر بالمانع م دییتا اتصاالتاستفاده از 

تیـر بـه    اتصـال در محـل   ریـ ت نکهیبا توجه به ا ژهیو یخمش هاي اتصاالت قاب یدر طراح -

عمـل   وزیـ به عنـوان ف  نیاست بنابرا رمکانییشونده نسبت به تغ و کنترل ریپذ عضو شکل ستون،

حـد فراتـر    نیـ ) بـوده و از ا ریـ ت کی(لنگر پالست Mpموجود در آن برابر  یو لنگر خمش دنمای یم

 نیهسـتند. بنـابرا   ریـ ت Mpبـه سـتون تـابع مقـدار      ریـ ت تاتصاال ياجزا جهیدر نتنخواهد رفت. 

 یبـاق  کیمحـدوده االسـت   در دیـ خواهند بـود کـه با   رویشونده توسط ن کنترل ياتصاالت از اعضا

 کنترل خواهد شد. رپذی شکل يموجود در آنها توسط اعضا يروهایبمانند و ن

مفصـل   جـاد یا طیکـه شـرا   ردیـ انجـام گ  اي ونـه بگ دیـ با یبه ستون طراح ریدر اتصاالت ت - 

 نیـ ا يفـراهم شـود. دو نـوع روش بـرا     ریـ محدود از بر ستون در داخل ت اي در فاصله کیپالست

محـدود از بـر   اي  در فاصله ریکاهش سطح مقطع ت شاملروش اول که  شود یم شنهادیپ موضوع

که در آن مقاومـت   اي ونهگه ب ،در وجه ستون است ریت اتصال تیو روش دوم تقو )RBS( 1ستون

 باشد. ریشده در ت جادیاز حداکثر لنگر ا شتریشده ب تیتقو هیاتصال در ناح یخمش

 .باشد یمجاز م ونفونداسی به اتصال محل در ها ستون یخمش میتسل -

در  یمتـوال  هـاي  سوراخ هیاز تعب دیبا ژهیو یخمش هاي موجود در قاب يرهایدر خصوص ت -

 منطقـه  در هـا  سوراخ نیا یسوراخ و دسترس جادیو در صورت ضرورت ا اجتناب شود رهایجان ت

بـه   ینواح نیدر ا رهای) قرار گرفته و تکیمفاصل پالست لی(به دور از محل تشک یانیسوم م کی

حـاالت شکسـت تـرد     هیشده و از کل تأمین ریت یو خمش یکه مقاومت برش ندشو تیتقو ينحو

 اجتناب گردد.

وجـه مجـاز    چیآن بـه هـ   يبه ستون و اجـزا  ریر محل اتصال تد کیمفصل پالست لیتشک -

 .باشد ینم

بـه   ریـ از خمـش ت  یناشـ  يفشار ای یکشش يرویبه ستون انتقال ن ریت یدر اتصاالت جوش -

 .ردیکامل انجام گ يبا نفوذ ياریتوسط جوش ش دیبا وجه ستون منحصراً

شـده بـه سـتون     چیو پـ  ریتجوش شده به  ییورق انتها قیبه ستون از طر ریدر اتصاالت ت -

 يبـا نفـوذ   ياریاز نوع جوش شـ  دیبا ییبه ورق انتها ریت يها )، اتصال بالیفلنج رداری(اتصال گ

 کامل باشد.

   ایو  ینسب ينفوذ هاي با ورق اتصال به بال ستون استفاده از جوش ریاتصال جان ت يبرا -

                                                           
١. Reduced Beam Section 


