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 چکیده

در  صبخصو رکشودر  مختلف بااا شاادی هاااي تیومتفا يها لزلهز ساله همه

    شدید رایخساو  یتلفا موجب میدهدکهرخ  دیاز يخیز زهلر با مناطق

 لزلهز برابردر  وممقا يها زهسا اثحدا آسیب هاا، ینا کاهش جهت. می شود

 هنبوا به توجه .با ماااای باشااااد وريضر دموجو يها زهسااي زهلر زيبهساو 

ساااختمان   ینا کثرا که مسئله ینا به توجه بااا و انیردر ا بنایی يساختمانها

 یمالحظا فاقد ایاان رواز  ندا هشد ساخته0022 نامه یینآ ینوتداز  قبل هااا

 داده   ننشا خیرا يها لزلهز ماای باشااند.ساخت در  مناسب مهندسیاي  زهلر

 زهلر زيبهسا به زنیاو  دهنبو وممقا لزلهز برابردر  هاسااااااختمان ینا که ستا

در این مقاله مطالعای ارزیاابی آسایب پاییري لارزه اي مطاابق باا ند. اي دار

دستور العمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاا بار روي یام نموناه سااختمان 

انجام گرفته اسات. بادین  با سیستم مصالح بنائیموردي واقع در شهر زنجان 

منظور داده هاي وضعیت موجود ساختمان و ضوابط آئین نامه هاي بهساازي 

ي بر روي نموناه ماورد نظار انجاام و وضاعیت اساتسکامی سااختمان لرزه ا

راهکار مقااوم ساازي  ،مشخص گردید و با توجه به نیاز به ارائه طرح بهسازي

 ساختمان مربوطه ارائه گردید.

لارزه  مصالح بناائی، اساتسکامبابهسازي لرزه اي، ساختمان : کلمات کلیدی

 ، طرح مقاوم سازياي

 

 مقدمه

اخیر در ایران چندین زلزله بزرگ و مخرب روي داده اسات کاه در دهه هاي 

موجب تلفای سنگینی شده اند. با نگاهی به تاریخچه ساختمان هااي آجاري 

مشخص می شود که اینگونه ساختمان ها در زلزله هایی باا بزرگای بایش از 

باا در نظار  .]1[ریشتر در معرض ترک خوردگی و فرو ریختن می باشند 5/5

واقعیت بایستی نسبت به تضمین پایداري لرزه اي ساختمان هاي گرفتن این 

منظور از بهسازي لرزه اي افزایش مقاومت و شکل پییري آجري اقدام گردد. 

در ایجااد خسااری و خرابای ساازه تااخیر  ساختمان است که به موجب آن 

ایجاد شده و فرصت براي فرار ساکنین در زمان وقوع زلزله فراهم می گاردد. 

ه دیگر بهسازي، کاهش در میزان خساری سازه  تا حدي است کاه بعاد نتیج

ددا از سااختمان بهاره از زلزله با صرف هزینه منطقای و مسادود بتاوان مجا

 .]1[برداري نمود

طبااق بررساای هاااي انجااام شااده دخیاال ایجاااد خراباای ناشاای از زلزلااه در 

از  ناشایمقاومت و شکل پییري است که می تواناد  ساختمانها، عدم کفایت 

طراحی )در اثر درک نادرسات از رفتاار ساازه ، مکاانیزم خرابای و  اشتباهای

نواقص اجرایی )شامل کیفیت پائین مصاالح  تغییر در ضوابط آئین نامه ها( و 

ساختمان هاي با مصاالح بناایی باه عناوان  ، جزئیای اجرایی نادرست( باشد.

 02و  02ر دهاه هااي یکی از سازه هاي پر کااربرد در کشاور ایاران باوی ه د

تادوین و  0022شمسی که ضوابط و آئین نامه هاي آن در قالاب اساتاندارد 

مطاارح و اولویاات دار ماای وع بهسااازي لاارزه اي تهیااه شااده اساات، در موضاا

. طبق تجربیای بدست آمده از زلزله هااي گیشاته دخیال خرابای ]0[باشند

 ساختمانهاي با مصالح بنایی عبارتند از:

   دیوار و سقفو  المانهاي سقف ،مابین دیوارهاام ناکافی اتصال و انسج •

   ناکافی بودن ظرفیت خمشی خارج از صفسه •

 اي ناکافی بودن ظرفیت برشی درون صفسه •

 اي دیافراگم ناکافی بودن مقاومت درون صفسه •

 .]3[پیکر بندي نامناسب ؛ توزیع نامناسب و نامتقارن سختی •

ساختمان دو طبقه با سیساتم مصاالح بناایی باا در پ وهش حاضر یم نمونه 

 در آن کاربري اداري انتخاب و طی دو مرحله مطالعای ارزیابی آسیب پاییري

 ساختمان انجام گرفته است:

شاامل انجاام آزمایشاای کامال  مرحله اول : تسلیل آسیب پییري ساختمان

ه انجام سونداژ درنقاط مختلف ساختمان جهت جماع آوري داد -ژئوتکنیکی 

کنتارل  -ترسایم نقشاه وضاعیت موجاود  -هاي وضعیت موجود ساختمان 

ضااوابط آئااین نامااه هاااي بهسااازي لاارزه اي و تعیااین وضااعیت اسااتسکامی 

از بین گزینه هاي قابال اساتفاده  مرحله دوم : تهیه طرح بهسازيساختمان. 

کاه از لسااا اقتصاادي و مادی  به طوريبراي ساختمان هاي مصالح بنایی 

 مقرون به صرفه بوده انتخاب گردیده است.زمان اجرا 

 

 معرفی ساختمان مورد مطالعه

بوده  (دیوار باربر با آجر فشاري)سیستم باربر ثقلی ساختمان مورد نظر داراي 

باشد که وجود کالفهاي قائم و می سیستم باربر جانبی نیز دیوار آجريو 

افقی، موجب انسجام ساختمان شده است. سیستم سقف این ساختمان در 

طبقه همکف از نوع تیرچه بلوک و در طبقه دوم از نوع سبم ) شیبدار 

فوخدي با ورقهاي موجدار ( بوده که تیرهاي فرعی این دو سقف روي 

این ساختمان شرایط کالفهاي افقی قرار دارند. از دیگر نکای مهم در 

 IIIاز نوع  0022بندي استاندارد ساختگاه آن بود که خاک آن طبق طبقه

با تسقیقای میدانی بعمل آمده مشخص گردید که سطح  تشخیص داده شد.

 آب زیرزمینی منطقه پایین است.
 

 مشخصای فنی و عمومی ساختمان -1جدول 

 سال ساخت 1300

قلیباربر ث سیستم دیوارهاي باربر مصالح بنایی  

انبیسیستم باربر ج دیوارهاي باربر مصالح بنایی  

متر 20/15×02/80  ابعاد پالن سازه 

02/8همکف:  
 ارتفاع طبقای

متر 05/0-52/8اول: داراي سقف شیبدار  

مترمربع 1022  زیر بنا 

 نوع پی شناژ زیر دیوار

3نوع   نوع زمین 
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 انجام مطالعات ژئوتکنیک

براي شناسایی وضعیت زیر سطسی زمین، هاي درخواست شده آزمایش

تعیین پارامترهاي فیزیکی و مکانیکی خاک و بررسی میزان نشست شامل 

 .پی تست بارهاي وارد  بوده است

 

 هدف 

 باشد:اهداف عمده مطالعای ژئوتکنیم به شرح زیر می

 اخرضی و خیه بندي خاکبررسی وضعیت تست 

  هاي زیر سطسیو مکانیکی خیهتعیین خصوصیای فیزیکی 

 برآورد نشست پی تست بارهاي وارده 

 بررسی مخاطرای زمین 

 سازيهایی فنی در مورد پیارائه توصیه 

 

 تعیین مسدوده پهنه بندي خطر

هاي عمرانی، مسدوده طرحدر لرزه خیزي و تسلیل خطر زمینلرزه مطالعای

رود. عدم توجه به شمار میها به سازي سازهعناصر اصلی طراحی و مقاوماز 

این مهم لطمای مالی و جانی جبران ناپییري را در بر خواهد داشت. با توجه 

-زمین به این نکای، به منظور مقاوم سازي ساختمان مورد مطالعه، مطالعای

ساخت با در ابتدا زمیندر دستور کار قرار گرفت.  مسل احداثساختی 

قه که در برگیرنده شتاب خیزي منطتکتونیم منطقه و سپس لرزه

 باشد، مورد بررسی قرار گرفت.مبناي طرح می

مرکاز تسقیقاای ساازمان  0022بندي شده آیین ناماه با توجه به نقشه پهنه

لرزه در منطقاه ماورد مطالعاه در مسادوده زمینمسکن و شهر سازي، خطر 

ابر شتاب بیشینه طراحی در این مناطق بر ].8[گیردخطر نسبی زیاد قرار می

( نشاان داده 1بنادي در شاکل )باشد. ایان پهناهشتاب ثقل زمین می 3/2با 

 شده است. 

 

 
 (0022لرزه در ایران )آیین نامه  نقشه پهته بندي خطر نسبی زمین -1شکل

 

 آزمایشای انجام گرفته

 1براي مطالعای ژئوتکنیم در مسدوده ساختگاه مورد مطالعه، حداقل تعداد 

، آزمایشهاي صسرایی گردیده و همراه با حفاري گمانهگمانه دستی حفر 

خورده و هاي دست( نیز انجام شده و نمونهSPTنفوذ استاندارد )

هاي آزمایشگاهی به آزمایشگاه منتقل نخورده خزم براي انجام آزمایشدست

هاي برداشت شده، شده است. در آزمایشگاه مرکزي بر روي نمونه

یدرومتري، حدود اتربرگ، تعیین رطوبت، وزن بندي، ههاي دانهآزمایش

 مخصوص، تم مسوري، برش مستقیم و تسکیم انجام یافته است.
 

 هاي مسلیبررسی

اهداف یم بررسی بر اساس اندازه و ماهیت پروژه مهندسی در نظر گرفته 

باشد. در طراحی پی و عملیای اجرایی، خزم است اطالعاتی شده متغیر می

هاي آزمایشگاهی بر روي و مشخصای حاصل از آزمون بنديدر خصوص خیه

هاي هاي اخی شده از اعماق مختلف و همچنین تجربیای ساختماننمونه

ها مجاور در هنگام احداث سازه در دسترس باشد. هدف عمده این بررسی

آوري اطالعای براي شرایط آوري اطالعای موجود در مورد سازه و جمعجمع

هاي بندي، کسب نمونهتعیین طبیعت خاک و خیه باشد.تست اخرضی می

هاي برجا و مطالعه نخورده، تعیین عمق بستر سنگی، آزمایشدست

هاي باشد که در بررسیهاي مجاور از مهمترین اطالعاتی میساختمان

هاي مسلی انجام شده در این . در بررسی]5[آوري شودمسلی باید جمع

هاي زیر سطسی حفاري صوری گرفته و یهپروژه، براي شناسایی توالی و خ

 گیري انجام گردیده است.هاي برجا و نمونهسپس آزمایش

 

 حفاري

حفاري  در این مطالعه حفاري دستی در نظر گرفته شده بود. قطر چاهم

( تصویري از حفاري 0شکل ) .متر بوده استسانتی 22شده در این مطالعه 

 شود.مورد مطالعه دیده می ساختمانانجام شده در 

 
 نمونه اي از گمانه هاي حفر شده -0شکل 

 ي و انجام آزمایش نفوذ استانداردگیرنمونه

ها در طول انجام حفاري کارشناس مجرب ضمن بازدید از مسل حفر گمانه

خورده و هاي دستها، اقدام به اخی نمونهو پروفیل برداري از جدار گمانه

-هاي آزمایشگاهی نموده است. نمونهجام آزمایشنخورده براي اندست

ها در کف گمانه و در هر متر عمق گمانه انجام شده است. همزمان گیري

 .( نیز انجام شده استSPTبا حفر گمانه، آزمایش نفوذ استاندارد )

آبرفتی با هاي زیر سطسی ساختمان مورد بررسی، تناوبی از رسوبای خیه

. باشدو همچنین عدد نفوذ استاندارد باخ میتراکم خوب و سیمانی شده 

متري خیه ماسه با دانسیته باخ و در  3از سطح تا عمق  بدین ترتیب که

 122ادامه رسوبای آبرفتی با تراکم زیاد و عدد نفوذ استاندارد بیشتر از 

 .باشدمی
 

 بررسی هاي آزمایشگاهی

هایی تعیین شهاي حفاري، آزمایهاي اخی شده از چاهمبر روي نمونه

 ها انجام شده است. خصوصیای فیزیکی و مکانیکی خاک
 

 بندي خاکبندي و طبقههاي دانهآزمایش

   خورده اخی شده در هر متر چاهم حفاري شده، هاي خاک دستنمونه

خاک مشخص  طبقه بنديبندي و منسنی آن رسم شده و در نهایت دانه
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( نشان 3از گمانه در شکل ) بندي خاک حفاري شدهشده است. منسنی دانه

 داده شده است.

 

 
 منسنی دانه بندي خاک مسل -3شکل 

 

 ها:هاي تعیین رطوبت نمونهآزمایش

 ASTM Dو AASHTO T 100-81این آزمایش طبق استاندارد

هاي هاي تعیین رطوبت بر روي نمونهآزمایشانجام شده است.  854-87

انجام شده و نتایج آنها ارائه شده  خورده در هر یم متر از طول گمانهدست

 5/1ها )عمق است. با توجه به نتایج این آزمایش، در عمق سطسی چاهم

تر بوده و ها کمی خشممتري از سطح گود( به خاطر گرماي سطسی نمونه

 .عموما با افزایش عمق رطوبت نیز افزایش یافته است
 

 آزمایش برش مستقیم

باشد. در ع خواص مقاومتی مناسب میاین آزمایش جهت حصول نسبتاً سری

هاي گرفته شده از شلبی و این پروژه، آزمایش برش مستقیم بر روي نمونه

بر اساس شبیه سازي شرایط مسیطی انجام شده است و در این مطالعای 

بیشتر در حالت رطوبت معمولی و سریع انجام شده است. با توجه به ریز 

ز آزمایش برش مستقیم کوچم مقیاس دانه بودن خاک مسل در این پروژه ا

 استفاده گردید.

 

 هاي شیمیاییآزمایش

هاي تعیین میزان سولفای جهت تعیین وی گیهاي شیمیایی خاک، آزمایش

( ارائه شده است. 0و کلر انجام گردید. نتایج تجزیه شیمیایی در جدول )

-باشد. بررسیمتري زیر پی می 3تا  1خاک مورد آزمایش مربوط به عمق 

هاي شیمیایی انجام شده نشان داد که در خاک موجود مقدار مواد آلی 

 باشد.ناچیز می
 نتایج تجزیه شیمیایی خاک مسل -0جدول 

PH SO3 عمق
2- (%) Cl- (%) CaSO4 (%) مواد آلی 

0 5/0  2203/2  2202/2  200/2  223/2  

 
 تسلیل نتایج آزمایشای ژئو تکنیم

خاک در آزمایشگاه به تسلیل و تجزیه پس از تعیین خواص در این مرحله 

 .پردازیم نتایج حاصل از آنها می

 

 تسلیل نشست

 زمینهاي شناسایی خاک، مشخص شد که خاک پس از انجام آزمایش

باشد. ضخامت خاک دستی نیز اي و با دانسیته و تراکم باخ میمورد نظر دانه

اصطکاک باخ و  متري زیر پی با زاویه 1اي تا عمق کم بوده و خاک دانه

همچنین عدد نفوذ باخ قرار دارد. به دلیل عدم رخداد پدیده نشست 

تسکیمی در این گونه خاک ها، تنها نشست آنی در این خاک قابل رخداد 

اي و حضور خیه آبرفتی است. به دلیل ناچیز بودن ضخامت این خیه ماسه

ناچیز بوده و  سیمان شده با تراکم زیاد در زیر این خیه، نشست حاصله

باشد. بنابراین پدیده نشست در این خاک این میلیمتر می 05کمتر از 

 باشد. ساختمان ناچیز بوده و قابل صرف نظر می

 

 ربري مجاز زمین با کنترل نشستتعیین ظرفیت با

به دلیل مستعد نبودن خاک ساختمان مورد مطالعه براي نشست تسکیمی 

آنی در آن، ظرفیت باربري مساسبه  و همچنین ناچیز بودن میزان نشست

 باشد.شده نیاز به کنترل نشست نمی

 

 از نظر نیاز به بهسازی  ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان

کنترل ضوابط فصل هفتم دستورالعمل بهسازي سااختمانهاي موجاود باراي 

این ساختمان در این بخش آورده شده است. هدف اصلی از ایان ضاوابط کاه 

بهسازي ساختمانها نامیده شده است، حفظ ایستایی سااختمان و  روش ساده

باشد و در آن با مشخص کاردن کنترل تامین ایمنی جانی در برابر  زلزله می

-نواقص ساختمان بدون انجام مدلسازي خاص باه ارزیاابی و بررسای آسایب

 شود.پییري ساختمان پرداخته می
 

 نامنظمی در پالن و ارتفاع

دستورالعمل بهسازي در ساختمانهاي  5-0-1-0-0بند  مطابق تبصره الف

درصد بعد  02مصالح بنایی در صورتیکه فاصله مرکز جرم و مرکز سختی از 

ساختمان در همان جهت بیشتر باشد به لساا بی نظمی در پالن آسیب 

. مطابق مساسبای صوری گرفته مختصای مراکز جرم و ]0[پییر خواهد بود

میزان مطابق نتایج بدست آمده، ورده شده است و سختی به تفکیم راستا آ

کمتر از Yو  Xخروج از مرکزیت مرکز جرم تا مرکز سختی در هر دو جهت 

باشد. مطابق تبصره ساختمان در پالن منظم میاین درصد بوده بنابراین  02

درصد مقاومت 02اي که مقاومت برشی آن از طبقه 0-0-1-0-0الف بند 

کمتر باشد به لساا بی نظمی در ارتفاع نامنظم بوده و برشی طبقای فوقانی 

آسیب پییر خواهد بود. میزان مقاومت برشی دو طبقه نسبت به یکدیگر در 

باشد بنابراین ساختمان طبقه درصد می02هر دو جهت اصلی کمتر از 

باشد. همچنین ضعیف نداشته و ساختمان از این لساا آسیب پییر نمی

ساختمانی که جرم موثر یم طبقه  0-0-1-0-0مطابق تبصره پ بند 

درصد بیشتر از جرم موثر طبقای مجاور باشد به لساا بی نظمی در 52

ارتفاع نامنظم بوده و آسیب پییر خواهد شد. میزان تغییرای جرم بین دو 

نظمی در جرم داشته باشد بنابراین ساختمان بیدرصد می52طبقه بیشتر از 

 باشد.م میو ساختمان در ارتفاع نامنظ

 
 پالن معماري ساختمان -8شکل 

 

 کنترل کفایت دیوار نسبی

مجموع سطح مقطع دیوار در هر طبقه و در هریم از امتدادهاي طولی و 

استاندارد  2درصد مقادیر مندرج در جدول  05عرضی ساختمان نباید از 
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کمتر باشد. مساحت دیوار موجود در دو جهت اصلی و همچنین  0022

میزان دیوار نسبی براي ساختمان انجام و مشاهده شد میزان دیوار کنترل 

 گردد.نسبی در هر دو جهت اصلی ساختمان در دو طبقه مناسب ارزیابی می

 

 کنترل مقاومت برشی دیوار 

در هریام  Vحداقل نیروي برش پایه سااختمان ، -0-0-1-0-0مطابق بند 

 گردد.از امتدادهاي اصلی ساختمان با استفاده از رابطه زیر مساسبه می

PAIWV 33.0                                                           (1) 
زیر بین طبقای توزیاع  بر اساس جدول مساسبه و  برش پایه 1مطابق رابطه 

 گردد.می
V =248236   kg 

 تعیین میزان توزیع نیروي جانبی و برش هر طبقه -3جدول

 

همراه  بر در این ساختمان دیوارهاي باربر بهبا توجه به این که المانهاي لرزه

باشد ، توزیع بار کالفهاي قائم و افقی هستند و سقف طبقه همکف صلب می

شود بنابراین میزان سهم جانبی بر اساس میزان سختی هر دیوار انجام می

نیروي هر دیوار به نسبت سختی هر دیوار به مجموع سختی کل دیوارهاي 

نیرو به نسبت باشد و در طبقه اول با توجه به عدم صلبیت توزیع طبقه می

باشد. سپس درصد تاثیر هر دیوار در طبقه آورده شده و باتوجه به جرم می

درصد تاثیر، مقدار نیروي وارده به هر دیوار نیز مساسبه گردید و با مقاومت 

گردد در ساختمان مورد نظر برشی هر دیوار مقایسه شد. مشاهده می

آسیب پییر  Xمقاومت برشی ساختمان صرفا در طبقه همکف در جهت 

 است.

 

 کنترل مقاومت خارج از صفسه دیوار

اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزه 3-3-1-0-0مطابق بند

خزم است لنگر خمشی خارج از صفسه ناشی از اینرسی دیوار مساسبه شده و 

گردید تنش خمشی ایجاد شده با مقادیر مجاز کنترل شود لیا مشاهده 

کیلوگرم  85/2و تنش مجاز کششی برابر  3مجاز فشاري  بیشینه مقدار تنش

باشد طبق مساسبای انجام شده تعدادي از دیوارهاي بر سانتیمتر مربع می

 باشد.ساختمان از این لساا آسیب پییر می

(0                                                                   )P=0.7AIWPF   

Fp=0.7×0.3×1.2×23886=5005  Kg  
 

 کنترل طول آزاد دیوار 

 5دستورالعمل بهسازي چنانچه طول آزاد دیواري از  5-3-1-0-0مطابق بند 

-گردد. پس از کنترل مشاهده متر بیشتر باشد، دیوار آسیب پییر تلقی می

گردد و گردید دیوار تعدادي از مسورها از این نظر آسیب پییر تلقی می

 نمایند.اء نمیضابطه این بند را ارض

 کنترل تراکم دیوار 

مجموع سطح بازشوها در هر  بر اساس مبسث هشتم مقررای ملی ساختمان

دیوار باربر از 
3

. .بر این اساس میزان ]0[سطح آن دیوار بیشتر نباشد1

از بوده و از این لساا مساحت بازشوها در تعدادي از مسورها بیش از حد مج

دستورالعمل  0-3-1-0-0باشد.همچنین مطابق تبصره ب بندمیآسیب پییر 

بهسازي مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از 
2

طول آن دیوار بیشتر 1

نباشد. این بند از دستورالعمل براي دیوارهاي موجود ساختمان کنترل 

تمان در تعدادي از مسورها از این لساا آسیب گردید و مشاهده شد ساخ

 باشد.پییر می

فاصله بهسازي  دستورالعمل  0-3-1-0-0طرف دیگر مطابق تبصره پ بند از

از افقی دو بازشو 
3

همچنین از ارتفاع کوچکترین بازشو طرفین خود و 2
6

1

باشد. در غیر اینصوری دیوار بین دو بازشو مجموع طول آن دو بازشو بیشتر 

شود و نباید به عنوان دیوار باربر مسسوب گردد. جزئی از بازشو منظور می

ضوابط این بند از دستورالعمل براي دیوارهاي موجود ساختمان کنترل 

-گردید و مشاهده شد که در تعدادي از دیوارها ضابطه این بند را ارضاء نمی

دستورالعمل  بهسازي،  0-3-1-0-0ابق تبصره ی بند نمایند. همچنین مط

عمل آمده ه متر بیشتر نباشد. با بررسی ب 5/0هیچیم از ابعاد بازشوها از 

گردد که بازشوهایی در تعدادي از مسورها ضابطه فوق را ارضاء مشخص می

 نمایند. نمی

 

 بهسازي اجزاي غیر سازه اي

 این پ وهش از روش تسلیلیبه منظور ارزیابی اجزاي غیرسازه اي در 

دستورالعمل  0-0-2که در آن مطابق با ضوابط بند  استفاده می شود

بندي رفتاري اجزاء و همچنین نیروها و تغییرشکلهاي بهسازي باید رده

دستورالعمل  0-2مطابق بند . اي مورد بررسی قرار گیرنداجزاي غیرسازه

اي موجود در ساختمان اجزاي غیرسازه ،اي ساختمانهاي موجودبهسازي لرزه

اي اجزاي غیرسازه -1گردند که عبارتند از :بندي میدر دو دسته کلی رده

 .اي حساس به تغییر مکاناجزاي غیرسازه -0حساس به شتاب 

 

 اي حساس به شتابرده بندي رفتاري جزء غیرسازه

روابط زیر  اي مطابق بااي وارد بر اجزاي غیرسازهنیروي طراحی لرزه 

 شود:مساسبه می

(3   )                                                
PPsP WISF  6.1 

(8    )                                                              
PPV FF 

3

2 

اي حساس به تغییرشکل بندي رفتاري جزء غیرسازههمچنین اگر رده و

اي مطابق با اي وارد بر اجزاي غیرسازهتعیین شده باشد، نیروي طراحی لرزه

 شود.روابط زیر مساسبه می

P

PPsp

P
R

h

x
WISa

F












2
14.0

                             )5( 

(0     )                                   
P

PPsp

PV
R

WISa
F




27.0 

ساختمان نظیر سقف کاذب، اجزاي معماري با بررسی هاي صوری گرفته 

جانپناه، دودکش ها، تاسیسای مکانیکی و برقی نیاز به بهسازي ندارند اما 

 قفسه ها و کمد ها باید بهسازي شوند.

 

 اي حساس به تغییر مکانرده بندي رفتاري جزء غیرسازه

این رده شامل اجزایی است که عالوه بر حساس بودن به شتاب، به تغییر 

یر مکان نسبی سازه نیز حساس هستند و خساری وارد بر شکل ناشی از تغی

Vi    

(Kg) 

Fi    

(Kg) 

   Wihi 

(Kg) 
Wi(Kg) 

مساحت 

 زیر بنا

شماره 

   طبقه

248236 145377 6941811 1535799 821 0 

102859 102859 4911584 553730 775 1 
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باشد. این اجزاء باید عالوه بر نیروهاي آنها ناشی از این تغییر شکل می

در ارزیابی به عمل آمده  اي براي تغییر شکل نیز کنترل شوند.طراحی لرزه

اجزاي معماري شامل دیوارهاي پیرامونی و داخلی، نازک کاري، راه پله ، 

 0و  5مطابق روابط مکانیکی و برقی آسیب پییر تشخیص داده نشد. اجزاي

 خواهیم داشت:

 kgW

I

S

R

a

P

p

s

p

p

1476

0.1

825.075.23.0

0.3

0.1

1 









 

 

   kgkgF

F

P

P

194914760.1825.06.1325

3

95.2

475.12
114760.175.23.00.14.0

1

1










 



 

   kgkgFPV 13001949
3

2
110

3

14760.175.23.00.127.0
1 




 

 نتایج بررسی و ارزیابی لرزه اي ساختمان

با توجه به انجام کنترلهاي فوق این ساختمان به منظور ارضا ضوابط 

.همانگونه که  می باشد پییرهدف بهسازي مبنا، آسیبدستورالعمل در 

 مالحظه گردید:

الف( به لساا منظمی در پالن و ارتفاع، ساختمان ماورد مطالعاه ناامنظم در 

 ارتفاع تشخیص داده شد.

ب( به لساا کفایت دیوار نسبی، ساختمان مورد مطالعاه مناساب تشاخیص 

 داده شد.

 ب تشخیص داده شد.ج( به لساا مقاومت برشی طبقه نا مناس

 د( به لساا تراکم دیوار نامناسب تشخیص داده شد.

گردد این ساختمان آسیب پییر باوده و ضاوابط منادرج بنابراین مشاهده می

از باه در دستورالعمل بهساازي سااختمانهاي موجاود را ارضااء ننماوده و نیا

 بهسازي و طرح تقویت دارند.

 پییر ارزیابی شد.ه( در بخش غیر سازه اي قفسه ها آسیب 

 ارائه طرح بهسازی

پییري تسلیل آسایب مقاله پس از 8با توجه به موضوعای مطرح شده در بند 

ساختمان مشخص گردید که دیوارهااي ایان سااختمان باه لسااا مقاومات 

برشی داراي ضعف بوده و مقدار دیوارهاي موجود نسبت به نیروي وارده فاقد 

به لساا ابعااد بازشاو و طاول  ساختمان  این . همچنینمی باشد کفایت خزم

که بطور کلی به منظور برطارف  تشخیص داده شد پییربرخی دیوارها آسیب

بندي باا المانهااي پییر استفاده از کالفنمودن مشکل ابعاد بازشوهاي آسیب

ساه گزیناه بهساازي تقویات  ترتیاب بدینود. شبتنی و فوخدي پیشنهاد می

تفاده از شاتکریت نمودن آنها، صلب نماودن ساقف پییر با اسدیوارهاي آسیب

پییر بااا اسااتفاده از الیاااف و تساالیح دیوارهااا و تقویاات دیوارهاااي آساایب

 مورد بررسی قرار گرفت و با استناد باه ، در مورد این ساختمانFRPپلیمري

گزینه شاتکریت دیوارهاا باه لسااا فنای و اقتصاادي  هاي انجام شده،تسلیل

. زیارا در تاري باودیگار ارجاح و داراي شارایط مناسابنسبت به دو گزینه د

مجموع از لساا اقتصادي و مدی زمان اجراي عملیای بهسازي نسبت باه دو 

گزیناه تقویات باا اساتفاده از شااتکریت  لایا باشاد.تر میروش دیگر مناسب

 .تر انتخاب شددیوارها  بعنوان گزینه بر

ي صاوری گرفتاه داراي در این روش به کلیه دیوارهاایی کاه در بررسای هاا

سانتی متاري بوسایله  15با فواصل  0ضعف بودند یم شبکه آرماتور با سایز 

سپس شبکه آرماتور باه  در نظر گرفته شد.المانهاي اتصالی و گروی اپوکسی 

. در خواهاد گردیادساانتی متار انادود  0باه ضاخامت  تار روش بتن پاشای

رف و مهاار از یام طافنداسیون هاي پاي دیوار نیز باه منظاور تقویات پای 

سانتی متر کاه  82شده از طرف دیگر، شناژي با ابعاد  يآرماتورهاي مش بند

مسلح شده در نظر گرفته شد. شبکه آرماتور بکار رفته باراي  10آرماتور  8با 

دیوارها به صوری یم سره در دو طبقه ادامه پیدا کرده و در طبقه فوقانی باه 

 شناژ هاي افقی ساختمان مهار شدند.

 

 
 پالن موقعیت شاتکریت دیوارها -5شکل 

 

به دلیل دو طبقه بودن ساختمان شبکه آرماتور در تراز سقف اول با جزئیاای 

 ( اجرا خواهد شد.0نشان داده شده در شکل )

 

 
 جزئیای شاتکریت دیوارها و قطعای اتصالی مربوطه -0شکل 

 

جهت تامین یکپارچگی شبکه آرماتور و دیوارها جزئیای نشاان داده شاده در 

 ( و تزریق گروی اپوکسی ارائه می گردد. 0شکل شماره )

 
 جزئیای اتصال شبکه آرماتور به دیوار -0شکل 

 

به منظور کنترل وضعیت ساختمان پس از انجام طرح تقویات مجاددا ساازه 

مقالاه یام  8کلیه ضوابط مندرج در بناد مورد ارزیابی لرزه اي قرار گرفت و 

. بار ایان اسااس واقاع گردیادبار دیگر براي سازه تقویت شده مورد بررسای 

تواند عالوه بر تامین مقاومات برشای ماورد می مشخص شد طرح پیشنهادي

نیاز ساختمان، سایر نواقص سااختمان نظیار طاول آزاد نامناساب دیوارهاا و 

بهساازي ماورد انتظاار از  صالح نموده و هادفابعاد نامناسب بازشوها را نیز ا
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ر را تامین نماید. همچنین باا مهاا ساختمان که همان بهسازي مبنا می باشد

اي نیز هاي اجزاي غیرسازهنواقص و ضعف ها، کمدها و نماي ساختمان،قفسه

توانناد هادف بهساازي ماورد انتظاار از اصالح گردیده و ایان اجازا نیاز مای

 مایند.ساختمان را تامین ن

 

 نتیجه گیری

در ساختمان مورد مطالعه آزمایشای ژئاوتکنیکی انجاام و نتاایج حاصاله  -1

نشان داد که خاک زیر پی فاقد مواد آلی بوده و نیز میزان نشست خاک ایان 

 .باشدساختمان ناچیز بوده و قابل صرف نظر می

جهات تاامین  ایان سااختمانارزیابی لرزه اي  با توجه به انجام کنترلهاي -0

، ساختمان ماورد مطالعاه ناامنظم در که  هدف بهسازي مبنا مالحظه گردید

ت برشای نامناساب در مامناسب، داراي مقاو داراي درصد دیوار نسبی ،ارتفاع

مشااهده برخی از دیوارها، داراي تراکم نامناسب دیوار تشاخیص داده شاد و 

در دساتورالعمل  گردید که این ساختمان آسیب پییر بوده و ضاوابط منادرج

بهسازي ساختمانهاي موجاود را ارضااء ننماوده و نیااز باه بهساازي و طارح 

 تقویت می باشد.

از بین گزینه هاي بررسی شده به منظور بهساازي سااختمان، تقویات باا  -3

 استفاده از شاتکریت دیوارها  بعنوان گزینه برتر انتخاب شد.

اتصالی و گاروی اپوکسای  در طرح پیشنهادي یم شبکه بوسیله المانهاي -8

به دیوار متصل و سپس شبکه آرماتور به روش بتن پاشای تار انادود خواهاد 

 گردید.

 

 فهرست عالئم

 A نسبت شتاب مبنا طرح

 I ضریب اهمیت ساختمان

 PW وزن دیوار و ملسقای آن

 V نیروي برش پایه ساختمان

 FP نیروي عمود بر صفسه دیوار

تناوب کوتاه براي سطح خطار مقدار شتاب طیفی در زمان 

sS زلزله انتخابی.  

ضریب عملکرد جزء مربوطه که براي سطح ایمنی جانی 

-می 5/1و براي سطح قابلیت استفاه بی وقفه برابر  1برابر 

 باشد.

PI  

اي که در راستاي قاائم در مرکاز جارم نیروي طراحی لرزه

اعمال یا بر اساس توزیع جارم جازء توزیاع  جزء مورد نظر

 گرددمی

PVF 

 ايضریب بزرگنمایی پاسخ جزء غیرسازه
pa 

 x ارتفاع مرکز جرم جزء نسبت به تراز پایه ساختمان

 h ارتفاع متوسط بام سازه نسبت به تراز پایه
 ايضریب اصالح پاسخ جزء غیرسازه

PR 
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