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فان کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤل

براي ناشر محفوظ و منحصراً  1348و مصنفان مصوب سال 
باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا  متعلق به نشر نوآور می

قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، 
برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت  عکس

ا تصویري و دي، فیلم فایل صوتی ی وي دي، دي اینترنتی، سی
غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حرام 

    .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



 

 

 
 

هاي این انتشارات، به استحضارتان  نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب

سازي و نشر  هاي مختلف آماده لّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤ می

کار  کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

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

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

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

دیگر، این  ازسوي نقص و اشکال دانست. توان الزاماً مبرّا از  و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

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

هاي  ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب دارد از هر طریق ممکن، به

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

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی 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 با انتشارات،  پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

اید، لطف کرده  اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

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

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه   ها و ویرایش این موارد بررسی شده و در چاپ تا

 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

که اصالحات درست و بجا باشند،  قدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتیت

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

نماید، و  رسال میعنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ا آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

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

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

  نمایند. استقبال می
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 .Error! Bookmark not defined ................... بار بر اساس مقررات ملی ساختمان معرفی ترکیب  5-12

 .Error! Bookmark not defined ............................. یگاه هیتک يها به گره تیبت دادن صلبنس 5-13

 .Frame End Length Offsets ............. Error! Bookmark not definedصلب  ینسبت دادن نواح 5-14

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................سقف میترس 5-15

 .Error! Bookmark not defined ................................................... سقف یشطرنج يبارگذار 5-16

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... نسبت دادن سقف صلب 5-17

 .Error! Bookmark not defined ...................... واریسقف و د يها لیو دتا بارهاي وارده به سقف 5-18

 .Error! Bookmark not defined ............................................... مرده سقف طبقات يبارگذار 5-19

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یخارج وارید يبارگذار 5-20

 .Error! Bookmark not defined ............................... و ستون ریبه ت یخوردگ نسبت دادن ترك 5-21

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... جایی تیر پاگرد پله جابه 5-22

 .Include P-Delta ........................................ Error! Bookmark not definedنسبت دادن اثر 5-23

 .Error! Bookmark not defined ................................ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیکی 5-24

 .Error! Bookmark not defined ......................................... فیط بیضر ینیتع -قدم اول  5-24-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. طرح فیط بیضرا نییتع -قدم دوم  5-24-2

 .Error! Bookmark not defined ................ فیو اصالح ط N بیمقدار ضر نییتع -قدم سوم  .5-24-3

 .Error! Bookmark not defined ......................... افزار طرح به نرم فیط یمعرف -قدم چهارم  5-24-4

 .Error! Bookmark not defined ........ یرائیجهت اثر، م ف،یط بیوارد نمودن ضر -قدم پنجم  5-24-5

 .Error! Bookmark not defined .................................. نمودن تعداد مدها وارد - قدم ششم 5-24-6

 .Error! Bookmark not defined ..................... هیکردن، و اصالح برش پا هیپا هم -قدم هفتم  5-24-7

 2800Error! Bookmark notها در برابر زلزله استاندارد  ساختمان ینامه طراح نییجایی سازه طبق آ جابه کنترل 5-25

defined. 
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 2800Error! Bookmark notجایی استاندارد  جابه در کنترل 3-5-3اعمال قدم به قدم بند  5-25-1

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................... یزمان تناوب اصل لیاخت فاس - قدم اول 5-25-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... یمحاسبه زمان تناوب اصل - قدم دوم 5-25-3

 

 .Error! Bookmark not defined ........... دیزلزله با زمان تناوب جد بیمحاسبه ضر - قدم سوم 5-25-4

 .Error! Bookmark not defined ............. یکینامید لیتحل بیکردن ضر هیپا هم - قدم چهارم 5-25-5

 .Error! Bookmark not defined ..................... هیکردن، و اصالح برش پا هیپا هم - قدم پنجم 5-25-6

 .Error! Bookmark not defined .................................. مکان طبقات رییتغ یکیگراف شینما 5-25-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یبتن یانجام طراح 5-26

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ینامه طراح نییآ یفمعر 5-26-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ریت یخمش لگردیم یطراح 5-26-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ ریت یبرش لگردیم یطراح 5-26-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ستون یطراح 5-26-4

 .SAFE .... Error! Bookmark not definedبه  ETABSانتقال اطالعات براي طراحی پی از برنامه  5-27

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ترسیم هندسه پی 5-28

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... معرفی مشخصات فوالد 5-29

 .Error! Bookmark not defined ................................................... معرفی مشخصات بتن پی 5-30

 .Error! Bookmark not defined ........................................... معرفی خاك زیر پی 5-31
 .Error! Bookmark not defined ....................... به پی  Slabنسبت دادن مشخصات  5-32

 .Error! Bookmark not defined ......................... نسبت دادن مشخصات خاك به پی 5-33
 .Error! Bookmark not defined .......................................................معرفی سطح انتقال بار 5-34

 .Error! Bookmark not defined ................ بارها جهت کنترل تنش خاك زیر پی  معرفی ترکیب 5-35

 .Error! Bookmark not defined ..........................................نوارهاي طراحی آرماتورهاترسیم  5-36

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... آنالیز و کنترل ابعاد پی 5-37

 .Error! Bookmark not defined ............................... هاي خاك زیر پی کنترل تنش 5-38
 .Error! Bookmark not defined .............................................................. طراحی میلگردها 5-39

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ اي کنترل برش منگنه 5-40

 .Error! Bookmark not defined ....... دنظر ندارندرا م یمهندسانی که ضخامت پ يبرا هیفرض اول 5-41

 

ـ و د Xجهت  در یقاب خمش یپروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتن: فصل ششم ـ  واری در  یبرش

 .Error! Bookmark not defined ................................... بلوك رچهیو سقف ت Yجهت 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... يمعمار يها نقشه 6-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ هندسه سازه یمعرف 6-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ها ترسیم ستون 6-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ها ترسیم تیر 6-3-1

 .Material Property Data ............................ Error! Bookmark not definedتعریف خواص بتن  6-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... سازه هیتعریف مقاطع اول 6-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... تخمین ابعاد اولیه مقاطع 6-6

 .Filled Deck ............................................. Error! Bookmark not definedبلوك رچهیسقف ت 6-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... بارگذاري برف 6-8
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 .Error! Bookmark not defined .................................................................... بار برف بام 6-9-1

6-9-2 Cs ضریب اثر شیب ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

6-9- 3 Is تیاهم بیضر ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

6-9- 4 Ct ییدما طیشرا بیضر .................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

6-9-5 Ce يریگ ب برفیضر ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... بارگذاري استاتیکی زلزله 6-10

 .A ..................................................... Error! Bookmark not definedطرح  يشتاب مبنا 6-10-1

 .B .............................................. Error! Bookmark not defined بازتاب ساختمان بیضر 6-10-2

 .N .................................................... Error! Bookmark not defined فیاصالح ط بیضر 6-10-3

 .I ............................................... Error! Bookmark not definedساختمان  تیاهم بیضر 6-10-4

 .Ru ................................. Error! Bookmark not definedسازه  يریرفتار و شکل پذ بیضر 6-10-5

 .N .................................................... Error! Bookmark not defined فیاصالح ط بیضر 6-10-6

 .Mass Source ............... Error! Bookmark not defined یجانب يرویتعریف جرم مشارکت در ن 6-11

 .Error! Bookmark not defined ................... بار بر اساس مقررات ملی ساختمان معرفی ترکیب  6-12

 .Error! Bookmark not defined ............................. یگاه هیتک يها به گره تینسبت دادن صلب 6-13

 .Frame End Length Offsets ............. Error! Bookmark not definedصلب  ینسبت دادن نواح 6-14

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... سقف میترس 6-15

 .Error! Bookmark not defined ................................................ سقف یشطرنج يبارگذار 6-15-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... نسبت دادن سقف صلب 6-16

 .Error! Bookmark not defined ...................... واریسقف و د يها لیبارهاي وارده به سقف و دتا 6-17

 .Error! Bookmark not defined ............................................... مرده سقف طبقات يبارگذار 6-18

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یخارج وارید يبارگذار 6-19

 .Error! Bookmark not defined ............................... و ستون ریبه ت یخوردگ نسبت دادن ترك 6-20

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... جایی تیر پاگرد پله جابه 6-21

 .Include P-Delta .......................................... Error! Bookmark not definedنسبت دادن اثر 6-22

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... (Wall)وارید فیتعر 6-23

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یبرش وارینسبت دادن د 6-23-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... وارینسبت دادن برچسب به د 6-23-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... واریبه د یخوردگ نسبت دادن اثر ترك 6-23-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... وارید يبند شبکه 6-23-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یبرش وارید یطراح 6-23-5

 .T&C)(Simplified C and T section ... Error! Bookmark not defined طراحی دیوار به روش 6-23-6

 .T&C .................................. Error! Bookmark not definedروش  یطراح جینتا یبررس 6-23-6-1

 uniform Reinforcing Pier Section)(Error! Bookmark not طراحی دیوار به روش فاصله یکسان 6-23-7

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. دیوار به روش فاصله یکسان یطراح جینتا یبررس 6-32-7-1

 Section DesignerError! Bookmark not)معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم ( 6-23-8

defined. 
 .General Reinforcing Pier Section Error! Bookmark not defined)طراحی به روش ترسیم ( 6-23-9

 .Error! Bookmark not defined ......................................مکان طبقات رییتغ یکیگراف شینما 6-25

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یقاب خمش یبتن یانجام طراح 6-26
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 .Error! Bookmark not defined ..................................................... ینامه طراح نییآ یمعرف 6-27

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ریت یخمش لگردیم یطراح 6-27-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ ریت یبرش لگردیم یطراح 6-27-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ستون یطراح 6-27-3

 .SAFE ..... Error! Bookmark not definedبه  ETABSانتقال اطالعات براي طراحی پی از برنامه  6-28

 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ترسیم هندسه پی 6-29

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... معرفی مشخصات فوالد 6-30

 .Error! Bookmark not defined ................................................... معرفی مشخصات بتن پی 6-31

 .Error! Bookmark not defined ........................................... معرفی خاك زیر پی 6-32
 .Error! Bookmark not defined ......................... به پی  Slabنسبت دادن مشخصات  6-33

 .Error! Bookmark not defined .......................... نسبت دادن مشخصات خاك به پی 6-34
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... معرفی سطح انتقال بار 6-35

 .Error! Bookmark not defined ................ بارها جهت کنترل تنش خاك زیر پی  معرفی ترکیب 6-36

 .Error! Bookmark not defined ..........................................ترسیم نوارهاي طراحی آرماتورها 6-37

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... آنالیز و کنترل ابعاد پی 6-38

 .Error! Bookmark not defined ............................... هاي خاك زیر پی کنترل تنش 6-39

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. طراحی میلگردها 6-40

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ اي کنترل برش منگنه 6-41

 .Error! Bookmark not defined ....... را مدنظر ندارند یکه ضخامت پ مهندسانی يبرا هیفرض اول 6-42

 

.Error! Bookmark not definedیبرش واری+ د یبتن یدوگانه قاب خمش  ستمیطبقه با س پانزدهپروژه ساختمان : فصل هفتم

 Error! Bookmark notها نگیپارک ي در خصوص فاصله يو ضوابط شهردار يمعمار يها نقشه 7-1

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ هندسه سازه یمعرف 7-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ها ونترسیم ست 7-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ها ترسیم تیر 7-4

 .Material Property Data ............................ Error! Bookmark not definedتعریف خواص بتن  7-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... سازه هیتعریف مقاطع اول 7-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... تخمین ابعاد اولیه مقاطع 7-7

 .Filled Deck ............................................. Error! Bookmark not definedبلوك رچهیسقف ت 7-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... بارگذاري برف 7-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... بار برف بام 7-9-1

7-9-2 Cs ضریب اثر شیب ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

7-9- 3 Is تیاهم بیضر ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

7-9- 4 Ct ییدما طیشرا بیضر .................................................. Error! Bookmark not defined. 

7-9-5 Ce يریگ برف بیضر ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... بارگذاري استاتیکی زلزله 7-10

 .A ..................................................... Error! Bookmark not definedطرح  يشتاب مبنا 7-10-1

 .B ............................................. Error! Bookmark not defined بازتاب ساختمان  بیضر 7-10-2

 .N .................................................... Error! Bookmark not defined فیاصالح ط بیضر 7-10-3
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 .I .............................................. Error! Bookmark not definedساختمان  تیاهم بیضر 7-10-4

 .Ru ................................. Error! Bookmark not definedسازه  يریرفتار و شکل پذ بیضر 7-10-5

 .N .................................................... Error! Bookmark not defined فیاصالح ط بیضر 7-10-6

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... هیترازپا 7-10-7

 .K .......................................... Error! Bookmark not defined یجانب يروین عیتوز بیضر 7-10-8

 .Mass Source ............... Error! Bookmark not defined یجانب يرویتعریف جرم مشارکت در ن 7-11

 

 .Error! Bookmark not defined ................... بار بر اساس مقررات ملی ساختمان معرفی ترکیب  7-12

 .Error! Bookmark not defined ............................. یگاه هیتک يها به گره تینسبت دادن صلب 7-13

 .Frame End Length Offsets ............. Error! Bookmark not definedصلب  یبت دادن نواحنس 7-14

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................سقف میترس 7-15

 .Error! Bookmark not defined ............................................... سقف یشطرنج يبارگذار 7-15-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... نسبت دادن سقف صلب 7-16

 .Error! Bookmark not defined ...................... واریسقف و د يها لیبارهاي وارده به سقف و دتا 7-17

 .Error! Bookmark not defined ............................................... رده سقف طبقاتم يبارگذار 7-18

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یخارج وارید يبارگذار 7-18-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... لیحا واریخاك پشت د يبارگذار 7-19

 .Error! Bookmark not defined ............................... و ستون ریبه ت یخوردگ نسبت دادن ترك 7-20

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... جایی تیر پاگرد پله جابه 7-21

 .Include P-Delta .......................................... Error! Bookmark not definedنسبت دادن اثر 7-22

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... (Wall)وارید فیتعر 7-23

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یبرش وارینسبت دادن د 7-23-1

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................وارید يبند شبکه 7-23-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یبرش واریباز شو در د جادیا 7-23-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... وارینسبت دادن برچسب به د 7-23-4

 .Error! Bookmark not defined .......................... يکنار يها نسبت دادن برچسب به ستون 7-23-5

 .Error! Bookmark not defined ............................... واریبه د یخوردگ نسبت دادن اثر ترك 7-23-6

 .Error! Bookmark not defined ....................... فیط بیضر ینیتع یفیط لیتحل -قدم اول  7-24-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. طرح فیط بیضرا نییتع -قدم دوم  7-24-2

 .Error! Bookmark not defined ................ فیو اصالح ط N بیمقدار ضر نییتع -قدم سوم  .7-24-3

 .Error! Bookmark not defined ......................... افزار طرح به نرم فیط یمعرف -قدم چهارم  7-24-4

 .Error! Bookmark not defined ........ یرائیجهت اثر، م ف،یط بیوارد نمودن ضر -قدم پنجم  7-24-5

 .Error! Bookmark not defined .................................. وارد نمودن تعداد مدها - قدم ششم 7-24-6

 .Error! Bookmark not defined ..................... هیکردن، و اصالح برش پا هیپا هم -قدم هفتم  7-24-7

 .Error! Bookmark not defined ......................... 2800جایی سازه طبق استاندارد  جابه کنترل 7-25

 Error! Bookmark notهیدرصد برش پا 100 يبرا یبرش واری+ د یقاب خمش ییجا کنترل جابه 7-25-1

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......... هیدرصد برش پا 50 يبرا یبرش وارید ییجا کنترل جابه 7-25-2

 .Error! Bookmark not defined ........ هیدرصد برش پا 25 يبرا یقاب خمش ییجا کنترل جابه 7-25-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................مکان طبقات رییتغ یکیگراف شینما 7-26

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یبتن یانجام طراح 7-27
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 .Error! Bookmark not defined ................................................. ینامه طراح نییآ یمعرف 7-27-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ستون یطراح 7-27-2

 .Error! Bookmark not defined ........... ژهیو يریها در شکل پذ ستون میترس یینکات اجرا 7-27-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ریت یخمش لگردیم یطراح 7-27-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ریت یبرش لگردیم یطراح 7-27-4

 uniform Reinforcing Pier Section)(Error! Bookmark not طراحی دیوار به روش فاصله یکسان 7-27-5

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................. دیوار به روش فاصله یکسان یطراح جینتا یبررس 7-27-6

 
 .Error! Bookmark not defined ................................. دیوار قیعم ریت یطراح جینتا یبررس 7-27-7

 Section DesignerError! Bookmark not)(معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم  7-27-8

defined. 
 .General Reinforcing Pier Section Error! Bookmark not defined)طراحی به روش ترسیم ( 6-23-9

 .SAFE ...... Error! Bookmark not definedبه ETABSانتقال اطالعات براي طراحی پی از برنامه  7-28

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ترسیم هندسه پی 7-29

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... معرفی مشخصات فوالد 7-30

 .Error! Bookmark not defined ................................................... معرفی مشخصات بتن پی 7-31

 .Error! Bookmark not defined ........................................... معرفی خاك زیر پی 7-32
 .Error! Bookmark not defined ......................... به پی  Slabنسبت دادن مشخصات  7-33

 .Error! Bookmark not defined ......................... نسبت دادن مشخصات خاك به پی 7-34
 .Error! Bookmark not defined .......................................................ل بارمعرفی سطح انتقا 7-35

 .Error! Bookmark not defined ................ بارها جهت کنترل تنش خاك زیر پی معرفی ترکیب  7-36

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ترسیم نوارهاي طراحی آرماتورها 7-37

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... آنالیز و کنترل ابعاد پی 7-38

 .Error! Bookmark not defined ............................... هاي خاك زیر پی کنترل تنش 7-39

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. طراحی میلگردها 7-40

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ اي کنترل برش منگنه 7-41

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یپ میترس یینکات اجرا 7-42

384 ....................................................................................................................................... منابع و مآخذ 
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 و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندانکلّیۀ حقوق چاپ 
 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشر 1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر این کتاب 

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب  ر کتب، مجالت، نشریات، سایتدر دیگ

به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیۀ پی دي اف از کتاب، 

ایل وي دي، فیلم، ف  صورت اینترنتی، سی دي، دي برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به عکس

  شرعاً نیز حرام صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر  تشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتیچنین، توسط این ان این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را 

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این 

ها  دارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ا

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی  می

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و  غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع  پلیس رسیدگی به جرایم رایانه( پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات 

قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این  پیگرد قانونی و قضاییقضایی، خاطیان را مورد 

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو،  همچنین درصورتی

رسانی تخلّفات  اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطالع

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

دیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي اتحا

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 

رامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل انتشارات نوآور از خوانندگان گ

وآور به شماره مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن و  021 66484191 -2هاي هاي انتشارات ـن

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

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع  www.noavarpub.com منوي تماس با ما در سایت

 عنوان  عمل آید، و نیز به حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.  
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 سخنی با مهندسان

 

، در طـول  ه به تجربیات خـود در امـر محاسـبات و اجـرا    توج نگارنده این کتاب با

باط بـا  ، کنترل سازه در ارتيدر ارتباط با کنترل مضاعف شهردار يان متمادیسال

سـازمان   هیارتقاء پا یآموزش يها هس دوریافزار، تدر مهندسین مشاور، تدریس نرم

اط ایـن  ندسین همواره بین ارتبمه يکه برا ی، بر آن شده به مسائلنظام مهندسی

ر ر قـرا یمورد تفسـ  هز بودیسوال برانگ هاي خاص ساختمان یمقررات مل افزار و نرم

 ن بحث بپردازد.یبه ا ییها امکان با ذکر پروژهدهد و تا حد 

  خمشـی بتنـی و سقـف  ساختمان سه طبقه با اسکلت قاباول: پروژه

 تیـرچه بلـوك

  :ختمان شش طبقه با جایی سا هپروژه تحلیل طیفی و کنترل جابپروژه دوم

 خمشـی بتنـی اسکلت قاب

 ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قـاب خمشی درجهت  سوم: پروژهX  و

 .و سقف تیرچه بلوك Yدیوار برشی در جهت 

 پروژه ساختمان پانزده طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی چهارم: پروژه

 .بتنی + دیوار برشی

هاي دیگر  ه مکرر خواننده به صفحهپرهیز از مراجع براي پیوستگی مطالب و

هر پروژه بصورت کامل جداول و  ،کتاب و جلوگیري از سردرگمی خواننده محترم

 است. هنکات ضروري تکرار گردید

در پایان از همکاران، اساتید، مهندسان و دانشجویان عزیز که کتاب حاضر را مالحظه 

هاي  ات خود ما را در ویرایشفرمایند، خواهشمندم با نظرات و پیشنهاد و مطالعه می

 یاري نمایید. Farshad_nojoumi@yahoo.com بعدي از طریق پست الکترونیکی

 

 

 

 



 فصل اول

 ها ترسیم شکل هندسی مدل و واحد

 ETABSافزار معرفی نرم 1-1

افزار  منرخاص این باشد، امکانات  می جهت تحلیل و طراحی ساختمانویژه  به صورت برنامهاین 

هاي ثقلی از سقف  انتقال بار ،محاسبه جرم و مرکز جرم ،ساختمان و طبقات اخت عناصردر شن

ست، ااي  هاي پوسته مدل سازي المان ،یع بین تراز طبقاتزسبه بارهاي جانبی و تومحا ،به تیرها

با محیطی گرافیکی انجام ساخت  هاي ساختمانی تهیه شده است و این برنامه براي سیستم

افزار  ل را براي کاربر امکان پذیر نموده است، از امکانات دیگر این نرممد آسان و سریع

 محاسباتی عبارتند از:

 )، مهاربندفوالدي ( ستون و تیرمهاربند   هاي طراحی ساختمان با قاب -1

 هاي خمشی فوالدي طراحی ساختمان با قاب -2

 هاي خمشی بتنی طراحی ساختمان با قاب -3

 وارهاي برشی.طراحی ساختمان با دی -4

 (کامپوزیت)طراحی ساختمان با تیرهاي مرکب -5

 طراحی ساختمان با سازه دوگانه دیوار برشی و قاب خمشی -6

پوشه  صورت ایجادبه  SAFE افزار گاهی به نرم العمل تکیه عکسقابلیت انتقال اطالعات  -5

 ها جهت طراحی پی و دال )F2Kمتنی با پسوند (

  SAP2000) به برنامه S2Kا پسوند(قابلیت انتقال پوشه ب -6

 جهت ترسیم خطوط کمکی Autocadاز برنامه  DXFقابلیت دریافت پوشه  -7

  .یابی به محیط گرافیکی باال جهت ساختن مدلی آسان و سریع و... دست-8
 

 SAFEافزار  معرفی نرم 1-2

افـزار در دریافـت    این نـرم ها کاربرد دارد، قابلیت  و دال ها افزار جهت تحلیل و طراحی پی نرم این

انجـام محاسـبات را بـراي کـاربر بسـیار راحـت نمـوده و در زمـان          ETABSاطالعات از برنامه 

 افزار: باشد، امکانات این نرم اي را دارا می جویی قابل مالحظه صرفه

 هاي منفرد تحلیل و طراحی پی-1
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 هاي نواري تحلیل و طراحی پی -2

 ه و ...هاي گسترد تحلیل و طراحی پی -3

 

 انتخاب واحدها 1-3 

توان انتخـاب کرد. به عنوان مثـال:  هاي مختلف را می افزار، واحد کمیت اي از نرم در بخش عمده

افزار واحد طول را بر حسب متر،  این حالت نرمدر  .کنیم را در این قسمت وارد می واحد مدنظر

واهیم واحدها را تغییر دهیم از منوي گیرد، چنانچه بخ نظر می واحد نیرو را برحسب کیلوگرم در

 اي مقابل این تغییر امکان پذیر است. کرکره

  
 انتخاب واحدها 1-1شکل 

 

 کمکی خطوطترسیم  1-4 

نمایش ساختار مدل هندسی سازه و به منظور سهولت تعریف، براي ترسیم تیر و ستون، براي 

ین خطوط هم در پالن و هم در ارتفاع نماییم. ا مهاربند، سقف و ... از خطوط کمکی استفاده می

باز  Model Initialization ي پنجره  File  Newmodelبا اجراي دستورگردد،  ترسیم می

هاي قبلی استفاده نمود   گردد که شامل سه انتخاب است براي اینکه بتوان از اطالعات پروژه می

 اییم. نم می کلیکUse settings from a Model File  ي روي گزینه بر

 
 فرض  پنجره انتخاب پیش  2-1شکل 
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  ترسیم خطوط کمکی 3-1شکل 

 

 را در قسـمت  Xتعـداد خطـوط کمکـی در جهـت      Grid Dimensions ي به ترتیب در ناحیـه  

Number Lines inX Direction  و در جهتy   را در قسـمتDirection Number Lines inX 

  .هر جهت) ماري درها درنقشه مع نماییم (تعداد آکس معرفی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمایش خطوط کمکی  2-4-1شکل                        نمایش تعداد طبقات 1- 4-1شکل 



  ETABS 2015 & SAFE 2014هاي بتنی در  طراحی سازه 18  

 
18 

 .نماییم وارد می Number Lines قسمت را  =6Yو =X 4کس در جهتآتعداد ) 3-1(شکلدر 

ــله  ــودن فاص ــور نم ــراي منظ ــس ي  ب ــاري   آک ــه معم ــاس نقش ــا براس ــه ه ــاب گزین ــا انتخ   ي ب

Custom Grid Spacing  ي و بـا کلیـک بـر روي گزینـه    گـردد   ) بـاز مـی  5-1(شـکل  ي پنجـره 

Spacing ها را بـه ترتیـب در جهـت     آکس ي فاصلهX ،40/2 ،70/4 50/5   و در جهـتY 40/4، 

 نماییم.   وارد می 80/4 ،20/5، 20/5، 50/3

 

 نمودن مشخصات طبقات منظور 1-5

Number of Stories  نماییم. هاي سازه را وارد می تعداد سقف در این گزینه 

Typical Story Height  نماییم. ارتفاع تیپ طبقات را وارد میزینه گدر این 

Bottom Story Height نماییم. ارتفاع اولین طبقه را وارد می 

مطـابق   Custom Stoty Dataچنانچه ارتفاع طبقات یکسان نباشـد بـا کلیـک بـر روي گزینـه       

 نماییم. فاع طبقات را وارد میارت )6-1شکل(

 
  X ،Yدر جهت ها  فاصله آکس 5-1شکل 

 
 

 Similarچنانچه در طبقات شرایط یکسانی براي تعدادي از طبقات وجود داشـته باشـد آنهـا را    

To  ) تعریف و به سقف مرجع مقیدMaster Story 7 و 6نماییم. در ایـن پـروژه طبقـات     ) می 

متـر و در   20/3اند. ارتفاع طبقات  مقید شده 6به راهنماي طبقه  5، 4، 3، 2، 1 راهنما و طبقات

 ).  6-1گردد (شکل  متر وارد می 3/0سازي  متر به اضافه کف 70/2قسمت پیلوت 
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سازي باید انجام گیـرد و چنانچـه    کف cm  40تا cm 30در قسمت اتصال ستون به پی حدود

 اشد، این اندازه باید به طول ستون اضافه شود.هاي معماري دیده نشده ب در نقشه

 

 
 تعیین ارتفاع و تعداد طبقات  6-1شکل 

 

 ها ابزار ترسیم المان 1-6

Select شود خاب توسط این ابزار انجام می: انت . 

Reshape تغییر شکل :  

Frame ترسیم المان : 

 Create lineسریع المان : ترسیم 

Create Columns ستون : ایجاد 

Create Brams  تیرهاي فرعی : 

Create Brases ترسیم مهاربندها :  

Draw  Areasترسیم سطح نامنظم : 

Draw  Retangalar Areas سطح منظم : ترسیم 

Create Areas at Click ترسیم سطح سریع : 

Draw Walls ترسیم دیوار برشی : 

Draw Walls ترسیم سریع دیوار برشی : 


