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كرنش خالص كششي در دورترين اليه  εدر رابطه فوق 

كمتر  004/0آرماتورهاي كششي بوده و مقدر آن نبايد از 
  . باشد

  .گردداين رابطه حذف مي )6-14-9(رابطه )6-14-9(رابطه  196صفحه   8
فوالدكششيمقطع كه سطح در صورتي3-2-5-14-9 3-2- 5-14- 9بند  197صفحه   9

كمتر از مقادير  3-14-9بند  با فرضيات  شده   محاسبه 
باشد،  2- 2-5-14-9 و 1-2- 5-14-9 از بند حاصل 
برابر مقدار  1/ 33، قراردادن  پذيري شكل  حاالت  درهمه

كافي   مقطع  فوالد كششي  به عنوان  از محاسبه حاصل 
 .باشد مي 

فوالدكششي   مقطع كه سطح   در صورتي9-14-5-2-3
كمتر از مقادير  3- 14-9بند  با فرضيات  شده   محاسبه 

باشد،  2- 2-5-14-9 و 1-2- 5-14-9 از بند حاصل 
 به عنوان  از محاسبه برابر مقدار حاصل  1/ 33قراردادن 

  .باشد مي كافي   مقطع  فوالد كششي 
 

طوليآرماتورمقطع  سطحفشاريدرقطعات1-9-14-9 1-9-14-9بند   201صفحه   10
كل  مقطع   سطح 06/0 از وبيشتر 01/0 از كمتر نبايد 
 400ازفوالد   استفاده  درصورت .باشد  Sآرماتورهاي در 
 0/ 045 به ها وصله  محل از  خارج در حداكثر مقدار  طولي 

  .گردد مي محدود  كل  مقطع  سطح

 طولي آرماتور  مقطع  سطح  فشاري  درقطعات9-14-9-1
كل  مقطع   سطح 08/0 از وبيشتر 01/0 از كمتر نبايد 
  .باشد 

v )4-15-9(رابطه  212صفحه   11 0/2φ f   
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1/9 )15-15-9(رابطه  217صفحه   12
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  .گردد كل اين فصل حذف مي 22-9فصل 22-9فصل  314تا  307صفحه   13
نسبتخمشيعضو  مقاطعدر تمامي1-2-1-3-23-9 1-2-1- 3-23- 9بند  323صفحه   14

 كمتر از مقاديردر باال، نبايد   و هم در پايين آرماتورها، هم 
نبايد بيشتر از   آرماتور كششي  و نسبت 0/25 و 1/4

يا   دو ميلگرد با قطر مساوي حداقل. اختيار شود 025/0
 در باالي  و هم  در پايين  ميليمتر بايد هم 12بزرگتر از 

 ضابطه بند .يابند  ادامه در سراسر طول مقطع 
  .است در اين حالت نيز معتبر 9-14-5-2-3
  

 نسبت  خمشي عضو  مقاطع  در تمامي9-23-3-1-2-1
 در باال، نبايد كمتر از مقادير  و هم در پايين آرماتورها، هم 

نبايد بيشتر از   آرماتور كششي  و نسبت 0/25 و 1/4
يا   دو ميلگرد با قطر مساوي حداقل. اختيار شود 025/0

 در باالي  و هم  پاييندر   ميليمتر بايد هم 12بزرگتر از 
   .يابند  ادامه در سراسر طول مقطع 

  

نبايدآرماتور طولي  ها نسبتستوندر1-2-2-3-23-9 1-2-2- 3-23- 9بند  324صفحه   15
درصد در نظر   چهار و نيم درصد و بيشتر از  كمتر از يك

بايد حداكثر ها  وصله  مقدار آرماتور در محل. شود  گرفته
آرماتور  كه در مواردي. شوددر نظر گرفته  برابر شش درصد

از   آرماتور در خارج  نسبت  است S400 فوالد  از نوع طولي
  .شود درصد محدود مي  سهحداكثر   ها به وصله  محل

نبايد   آرماتور طولي  ها نسبت ستون در9-23-3-2-2-1
 درصد در نظر گرفته هشت  درصد و بيشتر از  كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت .شود 
  .شود  ها نيز رعايت وصله 



نسبتعضو خمشيمقاطعدرتمامي1-2-1-4-23-9 1-2-1- 4-23- 9بند  328صفحه   16
 1/4در باال، نبايد كمتر از مقادير  و هم در پايين آرماتور، هم 

 025/0نبايد بيشتر از   آرماتور كششي و نسبت 0/25و 
ميليمتر يا  12دو ميلگرد با قطر  حداقل. اختيار شود

در سراسر   مقطع در باالي و هم در پايين بيشتر بايد هم
در اين حالت  3-2-5-14-9ضابطه بند  .شود  تعبيه  طول

  .نيز معتبر است
  

 نسبت  عضو خمشي  مقاطع  درتمامي9-23-4-1-2-1
 1/4از مقادير  در باال، نبايد كمتر و هم در پايين آرماتور، هم 

 025/0نبايد بيشتر از   آرماتور كششي و نسبت 0/25و 
ميليمتر يا  12دو ميلگرد با قطر  حداقل. اختيار شود

 در سراسر طول  مقطع در باالي و هم در پايين بيشتر بايد هم
  .شود  تعبيه 

  

نبايدآرماتور طولي  اعضاء نسبتدر اين1-2-2-4-23-9 1-2-2- 4-23- 9بند  330صفحه   17
 درصد در نظر گرفته درصد و بيشتر از شش   كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت. شود 
از  آرماتور طولي  كه  در مواردي. شود  ها نيز رعايت وصله 

 از محل  آرماتور در خارج ، نسبت است 400Sد فوال  نوع
  .شود  درصد محدود مي  محداكثر چهار و ني  ها به  وصله 

  

نبايد   آرماتور طولي  اعضاء نسبت  در اين23-4-2-2-1-
 درصد در نظر گرفته درصد و بيشتر از شش   كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت. شود 
  .شود  ها نيز رعايت وصله 

 


