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 متن اصالحي  متن سابق  شماره صفحه  بند/قسمت  رديف

A        شتاب مبناي طرح نسبت  A        ذ  عالئم  شتاب مبناي طرح 1
زمان در دو  رفتگي هم در مواردي كه پس: نامنظمي هندسي -الف

طول  درصد 20هاي ساختمان بيشتر از  جهت در يكي از گوشه
 .ن در آن جهت باشدپال

در دو زمان  رفتگي هم در مواردي كه پس: نامنظمي هندسي -الف
طول  درصد 15هاي ساختمان بيشتر از  جهت در يكي از گوشه
 .پالن در آن جهت باشد

1-7-1  6  2  

Stri <0.8   Stri+1 
   Stri+1 
   Stri 

Stri <0.65   Stri+1  

Str1 <0.8   Stri+1 
   Stri+1 
   Str1 

Str1 <0.65   Stri+1 

 - شكل ت
نامنظمي 

  مقاومت جانبي
10  3 

جدول  هاي مندرج در  هاي با ساير سيستم براي ساختمان -پ
به غير از سيستم كنسولي، با يا بدون وجود جداگرهاي  ،)4- 3(

 :ميانقابي

جدول  هاي مندرج در  هاي با ساير سيستم براي ساختمان -پ
يا بدون وجود جداگرهاي ، به غير از سيستم كنسولي، با )5- 3(

 :ميانقابي
3-3-3 -1  31  4 

ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن  ]2[
ويژه يا با مهاربندهاي  يا مهاربندهاي واگرايآرمه ويژه، 

تواند از  همگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زير موجود باشد، مي
  :متر افزايش يابد 75متر به  50
  .باشد) 3-2(جدول  IIIيا  I ،IIاختگاه از نوع زمين س -الف

ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن  ]2[
ويژه يا با مهاربندهاي  با مهاربندهاي واگرايآرمه ويژه، 

تواند از  همگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زير موجود باشد، مي
  :متر افزايش يابد 75متر به  50
  .باشد) 4-2(جدول  IIIيا  I ،IIتگاه از نوع زمين ساخ -الف

هاي  يادداشت
مربوط به 

 )4-3(جدول 
35  5 

 متر، 50طبقه و يا بلندتر از  15هاي با بيشتر از  در ساختمان
استفاده از سيستم قاب خمشي ويژه و يا سيستم دوگانه، به استثناء 

، )4-3(مربوط به جدول  ]2[موارد تصريح شده در يادداشت 
    .ي استالزام

3-3-5 -4  36  6 

برابر زمان  1/1از  كمترزمان تناوب اصلي نوسان كل سازه ) ب
 .تناوب اصلي قسمت فوقاني باشد

برابر زمان  1/1از  بيشترزمان تناوب اصلي نوسان كل سازه ) ب
 .تناوب اصلي قسمت فوقاني باشد

3 -3-5-9 -2  38  7 

ها تاثير بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير  در كليه سازه
ها و لنگرهاي خمشي موجود در  هاي جانبي آنها، برش مكان

اين . دهد هاي جانبي طبقات را افزايش مي اعضا و نيز تغيير مكان
اين اثر در . معروف است  P‐Δافزايش به اثر ثانويه و يا اثر 

، كمتر از ده )12-3(رابطه در  ،iθايداري مواردي كه شاخص پ
 θi ولي اگر. تواند ناديده گرفته شود درصد باشد ناچيز بوده و مي

  .بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد

ها تاثير بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير  در كليه سازه
ها و لنگرهاي خمشي موجود در  هاي جانبي آنها، برش انمك

اين . دهد هاي جانبي طبقات را افزايش مي اعضا و نيز تغيير مكان
اين اثر در . معروف است  P‐Δافزايش به اثر ثانويه و يا اثر

، كمتر از ده )11-3(رابطه ، در iθمواردي كه شاخص پايداري 
 θi ولي اگر. تواند ناديده گرفته شود ميدرصد باشد ناچيز بوده و 

  .بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد

3-6  47  8  

    

3-8-3  50  9  

هاي  سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستم -پ
 .اين استاندارد باشد )4- 3(ل جدوهاي الف يا ب  مندرج در رديف

هاي  سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستم -پ
 .اين استاندارد باشد )5- 3(جدول هاي الف يا ب  مندرج در رديف

3-13-2  54  10  

) ب-1- 7(و يا در شكل  d<D/2) الف -1-7(چنانچه در شكل 
l<L/2 شود آمدگي تلقي نمي ها پيش باشد، اين قسمت.  

) ب-1- 7(شكل و يا در  /5l<L) الف -1-7(نچه در شكل چنا
5d<D/ شود آمدگي تلقي نمي ها پيش باشد، اين قسمت.  

7-2-2 -1  88  11  

 اندركنشزمان تناوب اصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر 
  :آيد ، از رابطه زير به دست ميTeخاك و سازه، 

خاك  نركنشازمان تناوب اصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر 
  :آيد ، از رابطه زير به دست ميTeو سازه، 

2-2  206  12  

 

   

2-2  207  13  

  


