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گروه آموزشی تنباکوچی
زلزله مهندسی آموزشی تخصصی هاي برگزار کننده دوره 

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازي لرزه اي سازه ها در 
Etabs و Sap2000
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:ما تماس با 
02144306736: دفتر مرکزي 

09128884279: آموزش مدیر 

: مهندس رضا تنباکوچی 
آموزشیشما در خصوص مباحث علمی دوره هاي پاسخگوي 

09124574279
tanbakuchi@yahoo.com
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ساعت 200: مدت دوره آموزش 
نفر30: حداکثر تعداد شرکت کنندکان 

:  نرم افزارهاي مورد استفاده 
Sap2000-v14.2.0 وEtabs-9.7.0

:  آیین نامه هاي مورد استفاده 
دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود            -1

)  سازمان مدیریت 360نشریه شماره ( 
2-Fema 356

3-ASCE/SEI 41-06
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وتخصصیالعادهفوقدورهیکآموزشیدورهاین-1
.میگرددبرگزارسادهبسیاربیانیباکهمیباشدايحرفه
هرباعمرانمهندسانتمامیبراياستفادهقابلبطوریکه
.بودخواهدعلمیسطح

وغیرخطیاستاتیکی(ايحرفهتحلیل3،دورهایندر
تحلیل2همچنینو)غیرخطیوخطیزمانیتاریخچه

بسیاربیانیبا)خطیطیفیدینامیکیوخطیاستاتیکی(
.میشوددادهآموزشساده



٥

استآنآموزشیدورهاینفردبهمنحصرویژگی-2
جدیدترینآموزشیدورهایندرآنکهرغمعلیکه

آموزشتحلیلهاترینايحرفهوعلمیمفاهیم
موردمطالبتمامیونداردپیشنیازيهیچمیشودداده

.میگرددمطرحآموزشدورهطولدرنیاز

مفاهیمرويبرفراوانتاکیدآموزشدورهایندر-3
انجاممفاهیمانتقالبدونچراکه.میشودفنی

هاسازهايلرزهبهسازيوغیرخطیهايتحلیل
.شودانجامنمیتواندصحیحوکاملطوربه

شوددادهآموزشالزمفنیمفاهیمکهزمانیهمچنین
ايلرزهبهسازيوغیرخطیتحلیلمیتوانندمهندسان

افزارهاينرمدرومختلفهايسازهرويبررا
.دهندانجاممختلف



٦

چگونگیبرفراوانتاکیدآموزشدورهایندر-4
اگرچراکهمیشودتحلیلنتایجتفسیرودریافت

وبگیرندتحلیلازراالزمنتایجنتوانندمهندسان
بدونتحلیلانجام؛دهندانجامراالزمتفسیرهاي

.بودخواهداستفاده
کردنبرطرفراهکارهايبهآموزشدورهایندر-5

خواهداشارهبرنامهدرتحلیلهمگراییعدممشکل
درکاربرانمشکالتبزرگترینازیکیکهشد

.میباشدغیرخطیهايتحلیل

مطرحمفاهیمومطالبتمامیآموزشدورهایندر-6
.میشوددادهنشاننیزافزارنرمدرشده

بهاجرایینکاتودیتایلها،آموزشدورهایندر-7
.میشوددادهآموزشعکسوفیلمدادننشانهمراه

دادنانجاموارائهباآموزشدورهایندر-8
غیرخطیتحلیلهايبابتنیوفوالديبهسازيپروژهدو

مسلط“کامالشدهارائهمطالببرکنندگانشرکت
.شدخواهند



٧

قبلجلسهمطالبازآموزشجلسههرشروعازقبل-9
بهموظفعزیزپژوهاندانشوشدخواهدپرسش
.هستندمطالبمطالعه

سواالتبهپاسخگوییبهقادرپژوهیدانشچنانچه
نکندمطالعهراقبلجلساتمطالبونباشدشدهمطرح

استردادبدونآموزشدورهدرحضورشادامهاز
.شدخواهدجلوگیريشهریه

مطالعهجهتکافیفرصتکهعزیزانیمیشودتوصیه
!نکنندنامثبتعنوانهیچبهندارندمطالب
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: نحوه ارتباط دانش پژوهان با مدرس از طریق ایمیل میباشد 
tanbakuchi@yahoo.com:TO

SUBJECT : شماره دوره آموزش      
نام و نام خانوادگی:                         متن 

دانش پژوهان عزیز میتوانند سواالت خود را 
:با تماس تلفنی نیز بپرسند 

4279-457-0912
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:نکته 
ساعت اولیه 20به تدریس مربوط سرفصل هاي 

آموزشی تحلیل غیرخطی و بهسازي لرزه اي سازه ها دوره 
.میباشد17ردیف که به صورت مجازي برگزار میگردد تا 

.بقیه سرفصل ها در دوره حضوري تدریس میگردد

مراجع 1
محدوده کاربرد دستورالعمل 2

تفاوت بهسازي لرزه اي با مقاوم سازي 3
نیاز یا عدم نیاز به بهسازي لرزه اي 4

مراحل انجام مطالعات بهسازي لرزه اي 5
انواع تحلیل ها 6

اعضاي سازه اي اصلی و غیر اصلی 7
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فلسفه طراحی لرزه اي بر اساس عملکرد 8
سطوح عملکرد کل ساختمان 9

سطوح خطر زلزله 10
اهداف بهسازي 11

آزمایشات الزم در بهسازي لرزه اي 12
سطوح اطالعات 13

ضریب آگاهی 14

نقطه کنترل  18

انواع مقاومت مصالح 15

Pushoverنحوه اعمال پیچش تصادفی در تحلیل  19

انواع مفاصل 16
Pushoverروش تحلیل استاتیکی غیرخطی  17

هدفمحاسبه تغییرمکان  20
)  Load Case(تعریف حالت هاي بار در نرم افزار

Pushoverتحلیل در 
21
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و دستی  Autoتعریف و اختصاص دادن مفاصل به صورت 
در قاب فوالدي ساده با مهاربندي شورون

25

نیرو و تغییرشکلتوضیح عملکرد مفاصل پالستیک کنترل شونده توسط  22

بررسی سطوح عملکرد در نتایج تحلیل سازه با مفاصل مهاربندي همگرا 26
و دستی  Autoتعریف و اختصاص دادن مفاصل به صورت 

EBFدر قاب فوالدي ساده با مهاربندي واگرا 
27

و دستی  Autoتعریف و اختصاص دادن مفاصل به صورت 
در قاب خمشی فوالدي

23

و دستی  Autoتعریف و اختصاص دادن مفاصل به صورت 
در قاب فوالدي ساده با مهاربندي ضربدري

24

Pushoverدر تحلیل همگرایی روشهاي برطرف کردن مشکل عدم  31

و دستی  Autoتعریف و اختصاص دادن مفاصل به صورت 
بتنیدر قاب فوالدي خمشی 

28

Performance Pointنحوه محاسبه نقطه عملکرد  32
) R( ساختمان نحوه محاسبه ضریب رفتار 

Pushoverبا استفاده از تحلیل 
33

نحوه مدل سازي دیوارهاي برشی به روش ستون معادل  29
Pushoverنتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی  30

Pushoverدر تحلیل 100-30قانون نحوه اعمال  34
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نحوه انتخاب شتاب نگاشت ها 38

1بررسی پروژه شماره  35

چگونگی دریافت شتاب نگاشت ها 39
Seismosignalآموزش کار با نرم افزار  40

روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  36
تعاریف الزم در خصوص انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 37

مقیاس کردن شتاب نگاشت ها 41

)  Load Case(تعریف حالت هاي بار در نرم افزار
در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

43

زمانیتحلیل دینامیکی تاریخچه ها از چگونگی گرفتن انواع خروجی  46

دیتایل ها و جزئیات اجرایی در طرحهاي بهسازي لرزه اي سازه ها 48

نحوه اعمال پیچش تصادفی در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 44

نحوه تهیه ویدئو از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 47

) R( نحوه محاسبه ضریب رفتار ساختمان 
با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

45

) Function(تعریف توابع الزم در نرم افزار
تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانیدر 

42
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2بررسی پروژه شماره  52

Adaptive Pushover Analysis(APA)آشنایی با روش تحلیل  50
Incremental Dynamicآشنایی با روش تحلیل  Analysis(IDA) 51

Modal Pushover Analysis(MPA)آشنایی با روش تحلیل  49
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دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود-1
)سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور360نشریه شماره ( 
]معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور [

در این دوره آموزش از آن به طور مخفف
.یاد میشود” )  360نشریه ( دستورالعمل ” 

)1392(
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2- Fema 356
Federal Emergency Management Agency

آژانس مدیریت بحران آمریکا
(2000)

PRESTANDARD AND COMMENTARY
FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF

BUILDINGS
پیش استاندارد و تفسیر بهسازي لرزه اي ساختمانها
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جدیدترین و اصلی ترین مرجع بهسازي لرزه اي
ASCE standard

ASCE/SEI 41-06
(2007)

Seismic Rehabilitation of Existing Buildings
بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

ASCE : American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسین عمران آمریکا

Structural Engineering InstituteSEI :
انجمن علمی مهندسی سازه



١٧

Update to ASCE/SEI 41
Concrete Provisions

مقررات بهنگام شده بتنی



١٨

) : 360نشریه ( محدوده کاربرد دستورالعمل 
باربريارزیابیروش)360نشریه(دستورالعملدر

بهبودبرايايلرزهبهسازيکارهايراهوموجودساختمانهاي
نظرموردعملکردسطحبهرسیدنتازلزلههنگامدرهاآنعملکرد

.استشدهارائه
:دستورالعملکاربردازخارجهايمحدوده

زلزلهازدیدهآسیبساختمانهاي-1
دارندقراربادوثقلیبارتحتفقطکهساختمانهایی-2
جدیدساختمانهايطراحی-3
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بانمیتوانرازلزلهازدیدهآسیبهايساختمانچرا
کرد؟بهسازي)360نشریه(دستورالعمل

دستورالعملبانمیتوانراجدیدهايساختمانچرا
کرد؟طراحی)360نشریه(
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بهسازيراموجودساختمانهايمیتوان2800استانداردباآیا
چرا؟کرد؟
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تفاوت 
سازيمقاوم با لرزه اي بهسازي 

جایگاهدرسازيمقاوموايلرزهبهسازيواژهاستعمال
است؟درستاندازهچهتاهمدیگر
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نیاز یا عدم نیاز به 
بهسازي لرزه اي



٢٣

اساسبرايلرزهبهسازيوارزیابیبهنیازيساختمانهاییچه
؟ندارند)360نشریه(دستورالعمل

مراحل انجام مطالعات 
بهسازي لرزه اي



٢٤

نشریهبامطابقبایستیموجودهايساختمانايلرزهبهسازيمطالعات
راهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونت251شماره

.شودانجامجمهوريریاست
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مطالعات مرحله اول-1
)تحلیل آسیب پذیري ساختمانهاي موجود ( 

پذیريآسیبکیفیگزارشتهیهواولیهمطالعات-1-1
:ساختمان

کمیارزیابیگزارشتهیهوتفصیلیمطالعات-1-2
:ساختمانپذیريآسیب
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:تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول 

بایستی مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول 
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

1384/4/21مورخ 101/69532بخشنامه شماره 
.سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور محاسبه گردد
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مطالعات مرحله دوم-2
)تهیه طرح بهسازي ساختمانهاي موجود ( 

:مقدماتیطرحتهیه-2-1

:نهاییطرحتهیه-2-2

:مناقصهاسنادتهیه–2-3
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تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله دوم

بایستی مطابق با دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات تهیه        
طرح بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

1384/4/21مورخ 101/69529بخشنامه شماره 
.سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور محاسبه گردد
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انواع تحلیل ها

:میشوندتقسیمکلیدستهدوبههاتحلیل
خطیهايتحلیل-1
غیرخطیهايتحلیل-2

:میشودتقسیمدستهدوبهکدامهرنیزخطیغیروخطیهايتحلیل
استاتیکی-1
دینامیکی-2
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:میباشدذیلشرحبههاتحلیلانواعنتیجهدر
خطی-1
)معادلاستاتیکی(خطیاستاتیکی-1-1
خطیدینامیکی-1-2
خطیطیفیدینامیکی-1-2-1
خطیزمانیتاریخچهدینامیکی-1-2-2
خطیغیر-2
)Pushover(خطیغیراستاتیکی-2-1
خطیغیرزمانیتاریخچهدینامیکی-2-2

.میشوددادهآموزشمذکورتحلیلهايتمامیآموزشدورهایندر
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توزیعیاوجانبیسختیدرکههستنداعضاییايسازهاعضاي
تحتسازهجانبیتغییرمکاناثردریاوموثرندسازهدرنیروها

.میگیرندقرارنیروتاثیر
.میشوندتقسیمغیراصلیواصلیگروهدوبهايسازهاعضاي

:اصلیايسازهاعضاي-1
زلزلهاثردرساختمانفروریزشبامقابلهدرکههستنداعضایی

بارهايحملدرتوجهیقابلنقشواندشدهگرفتهنظردر
گرفتهنظردرجانبیباربريبرايدیگرعبارتبه.دارندجانبی

.اندشده
....وخمشیتیرهاي،برشیدیوارهاي،بادبندها:مانند

:اصلیغیرايسازهاعضاي-2
ضروريجانبیبارهايحملبرايآنهاوجودکههستنداعضایی

گرفتهنظردرجانبیبارتحملبرايعبارتیبهیاونمیباشد
جانبیباربرسیستمدرخللیسازهازآنهاحذفواندنشده
.نمیکندایجادسازه

تاثیرتحتجانبیتغییرمکاناثردراستممکناعضاءاینالبته
.نمیشوندطراحیآنتحملبرايامابگیرندقرارجانبینیروي

قابدرخرپاییشبکهازخارجستونهايومفصلیتیرهاي:مانند
....وساده
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)هانامهآیینسومنسل(طراحیهاينامهآیینجدیدنسلدر
.میشودمطرحعملکرداساسبرايلرزهطراحیفلسفه
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: نسل اول آیین نامه ها 

.میشودپیشسال80حدودبهمربوط
ژاپننامهآیینو1927سالدرUBCنامهآیینمانند
1924سالدر
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:طراحیهاينامهآییناولنسلهدف

درساختمانبطوریکهساختمانهابرايمقرراتیوضوابطحداقل
حداقلبهجانیتلفاتوکنداستقامتشدیدهايزلزلهمقابل
.برسد

ورودپالستیکمفاصلتشکیلخسارتجانیتلفات
غیرارتجاعیحوزهبه

)(
g

a
wa

g

w
amF 
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ویژگی هاي نسل اول آیین نامه ها چیست؟

: نسل دوم آیین نامه ها 

.استنسلهمینجزءنیز2800استاندارد
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:طراحیهاينامهآییندومنسلهدف

جانیتلفاتشدیدهايزلزلهدرساختمانایستاییحفظبا-الف
وخفیفهايزلزلهبرابردرساختماننیزوبرسدحداقلبه

مقاومتبهقادرايسازهعمدهآسیبشدنواردبدونمتوسط
.باشد

حوزهبهورود-پالستیکمفاصلتشکیل-خسارت-جانیتلفات
غیرارتجاعی

خفیفهايزلزلهوقوعزماندرزیاداهمیتباساختمانهاي–ب
دروکنندحفظراخودبرداريبهرهقابلیتمتوسطو

ايغیرسازهوايسازهخسارتمتوسطاهمیتباساختمانهاي
.برسدحداقلبه

هايزلزلهوقوعزماندرزیادخیلیاهمیتباساختمانهاي–پ
راخودبرداريبهرهقابلیتايسازهعمدهآسیببدونشدید
.کنندحفظ
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ویژگی هاي نسل دوم آیین نامه ها چیست؟

درزلزلهبرابردرسازهپایهبرشرابطهدقیقتربررسی
:2800استاندارد

W
R

ABI
WCV 



٣٩

چیست؟) A( شتاب مبناي طرح ،2800رابطه برش پایه استاندارد در 
زمینسطحشتاب-1
زمینبسترسنگشتاب-2
سازهرويشتاب-3
استممکنحالتسههرشرایطبهبنا–4



٤٠

چیست؟) B( ، ضریب بازتاب 2800رابطه برش پایه استاندارد در 
میشودواردخاكسطحبرکهطرحمبنايشتابازضریبی-1
میشودواردبسترسنگبرکهطرحمبنايشتابازضریبی-2
میشودواردسازهرويبرکهطرحمبنايشتابازضریبی-3
استممکنحالتسههرشرایطبهبنا–4



٤١

طیفی با میزان میرایی چه رابطه اي دارد؟شتاب 
نداردايرابطه-1
مستقیمرابطه-2
معکوسرابطه-3
استممکنحالتسههرشرایطبهبنا–4



٤٢

چیست؟) ضریب رفتار ( R،2800رابطه برش پایه استاندارد در 



٤٣



٤٤

با ارتفاع چه رابطه اي دارد؟) R( رفتار ضریب 
نداردايرابطه-1
مستقیمرابطه-2
معکوسرابطه-3
استممکنحالتسههرشرایطبهبنا–4



٤٥

:Rمعایب ضریب رفتار 

حوزهبهورودوتسلیمازبعدراسازهرفتارخطیتحلیلهاي-1
وRرفتارضریباعمالبا.نمیکنندمنعکسغیرارتجاعیعملکرد
سازهامیدواریمفقطپذیريشکلايلرزهطرحضوابطرعایت

سطحوباشدداشتهمطلوبیرفتارتسلیمازبعدنظرمورد
.شودتامیننظرموردعملکرد

ساختمانهايکهمیشوداثباتغیرخطیهايتحلیلکمکبه-2
متفاوتیپاسخهايیکسانرفتارضریبومشابهسیستمبامختلف

ساختمانهااینبرايیکسانRضریبنظرگرفتندرلذا.دارند
.استاشکالمحل

درRرفتارضریبکهکردثابتمیتوانغیرخطیتحلیلهايبا-3
.باشدمتفاوتمیتواندساختمانیکطبقات



٤٦

طراحی در نسل سوم آیین نامه ها چگونه است؟فلسفه 

: زنجیر پاولی 



٤٧



٤٨

: انواع تالشها از لحاظ رفتاري 



٤٩



٥٠



٥١

فلسفه طراحی لرزه اي بر اساس عملکرد را به صورت
گام به گام توضیح دهید



٥٢

هدف اصلی طراحی لرزه اي بر اساس عملکرد چیست؟  



٥٣

وايسازهاجزايعملکردمبنايبرساختمانکلعملکردسطوح
برايشمارهیکبااختصاربهوشدهتعریفايغیرسازه
اجزايعملکردبرايحرفیکوايسازهاجزايعملکرد
.میشوددادهنشانايغیرسازه

:سطوح عملکرد اجزاي سازه اي 
Structural Performance Levels

عملکردسطحچهارشاملايسازهاجزايعملکردسطوح
.استمیانیعملکردسطحدوواصلی

)میدهندنمایشرقمباراايسازهاجزايعملکردسطوح(
S :Structural–رقم 



٥٤

S-1-اصلی(:وقفهبیاستفادهقابلیت(
: IOImmediate Occupancy

اطالقعملکرديسطحبهوقفهبیاستفادهقابلیتعملکردسطح
سختیومقاومتزلزلهوقوعاثردرشودبینیپیشکهمیشود

ازوقفهبیاستفادهونکندپیداتوجهیقابلتغییرسازهاجزاي
.باشدممکنآن

:رنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار دارند
صورتی

:ندارندرنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار 
قرمز-نارنجی –زرد –سبز –فیروزه اي –آبی 

S-2-میانی(:محدودخرابی(
Damage Control

کهمیشوداطالقعملکرديسطحبهمحدودخرابیعملکردسطح
مفاصلتشکیل(خرابی،زلزلهوقوعاثردرشودبینیپیش

ايگونهبه،شودایجادمحدودمیزانبهسازهدر)پالستیک
ادامهدیدهآسیبهايبخشمرمتانجامبازلزلهازپسکه

.باشدمیسرساختمانازبرداريبهره



٥٥

S-3-اصلی(:جانیایمنی(
LS  :Life Safety

کهمیشوداطالقعملکرديسطحبهجانیایمنیعملکردسطح
شودایجادسازهدرخرابیزلزلهوقوعاثردرشودبینیپیش

خسارتبهمنجرکهنباشداياندازهبههاخرابیمیزاناما
))نشودجانیخسارتبهمنجر((.شودجانی

:رنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار دارند
آبی-صورتی 

:رنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار ندارند
قرمز-نارنجی –زرد –سبز –اي فیروزه 

S-4-میانی(:محدودجانیایمنی(
Limited Safety

اطالقعملکرديسطحبهمحدودجانیایمنیعملکردسطح
تشکیل(خرابی،زلزلهوقوعاثردرشودبینیپیشکهمیشود

بههاخرابیمیزاناماشودایجادسازهدر)پالستیکمفاصل
.شودحداقلجانیخسارتبهمنجرکهباشداياندازه

))منجر به خسارت جانی میشود اما تلفات جانی ندارد((



٥٦

S-5-اصلی(:فروریزشآستانه(
CP :Collapse Prevention

میشوداطالقعملکرديسطحبهفروریزشآستانهعملکردسطح
سازهدرگستردهخرابیزلزلهوقوعاثردرشودبینیپیشکه

حداقلبهجانیتلفاتونریزدفروساختماناماشودایجاد
))میشودجانیتلفاتحداقلبهمنجر((.برسد

:رنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار دارند
فیروزه اي–آبی –صورتی 

:رنگ مفاصلی که در این سطح عملکرد قرار ندارند
قرمز-نارنجی –زرد –سبز 

S-6-اصلی(:نشدهلحاظ(
Not Considered

اجزايبرايباشدمدنظرايغیرسازهاجزايبهسازيفقطچنانچه
سطحدرنتیجهنمیشودانتخابخاصیعملکردسطحايسازه

.میشودنامیدهنشدهلحاظايسازهاجزايعملکرد



٥٧

:360اجزاي سازه اي مطابق با نشریه بهسازي 
وشدهتعریفافزارنرمدرپالستیکمفاصل360نشریهبامطابق

.میابداختصاصايسازهاجزايبه
رنگپالستیکمفاصلتغییرشکلمیزانبهتوجهباتحلیلازپس

.میگرددمشخصعملکردشانسطحوکردهتغییرآنها
سطحازخارجپالستیکمفاصلعملکردسطحچنانچهسپس

مطلوبینحوبهايسازهاجزاي،باشدنظرموردعملکرد
عملکردسطحبامطابقعملکردشانسطحتامیگرددبهسازي

.گرددنظرمورد

:سطوح عملکرد اجزاي غیر سازه اي 
Nonstructural Performance Levels

بهعملکردسطحپنجشاملايسازهغیراجزايعملکردسطوح
.میباشدزیرشرح

)میدهندنمایشحرفباراايغیرسازهاجزايعملکردسطوح(
N :Nonstructural–حرف 



٥٨

N-A-وقفهبیرسانیخدمت
: OOperational

اطالقعملکرديسطحبهوقفهبیرسانیخدمتعملکردسطح
زلزلهاثردرايغیرسازهاجزايشودبینیپیشکهشودمی

رسانیخدمتکهايگونهبهشوندجزئیبسیارخرابیدچار
.شودانجامپیوستهطوربهساختمان

N-B-وقفهبیاستفادهقابلیت
: IOImmediate Occupancy

اطالقعملکرديسطحبهوقفهبیاستفادهقابلیتعملکردسطح
زلزلهاثردرايغیرسازهاجزايشودبینیپیشکهشودمی

زلزلهازپسکهايگونهبهشوندجزئیبسیارخرابیدچار
،هاپله،راهروها،درهامانندفرارودسترسیهايراه

ساختمانازاستفادهونشدهمختلهاآنروشناییوآسانسورها
.باشدمیسروقفهبی



٥٩

N-C-جانیایمنی
: LSLife Safety

شودمیاطالقعملکرديسطحبهجانیایمنیعملکردسطح
زلزلهاثردرايغیرسازهاجزايخرابیشودبینیپیشکه

.نیاوردوجودبهساکنینجانبرايجديخطر

N-D
FEMAبامطابق 356:

Hazardsیافتهکاهشخطر Reduced
:)360نشریه(دستورالعملبامطابق
Limitedمحدودجانیایمنی Safety
اطالقعملکرديسطحبهمحدودجانیایمنیعملکردسطح
اثردرايغیرسازهاجزايخرابیشودبینیپیشکهشودمی

.شودحداقلجانیخسارتکهباشداياندازهبهزلزله



٦٠

N-E-نشدهلحاظ
Not Considered

خاصیعملکردسطحايغیرسازهاجزايعملکردبرايچنانچه
لحاظايسازهغیراجزايعملکردسطحباشدنشدهانتخاب

.میشودنامیدهنشده

:360بهسازي اجزاي غیرسازه اي مطابق با نشریه 



٦١

:نکته
اجزايبرايفصلایندرشدهارائهبهسازيهايدستورالعمل
)...وبرقی،مکانیکی،معمارياجزاي(ايغیرسازه

ایمنی،وقفهبیاستفادهقابلیتعملکردسطوحبرگیرندهدر
.میباشدمحدودجانیایمنیو،جانی

360نشریهقلمروازخارجوقفهبیرسانیخدمتعملکردسطح
.داردنیازايجداگانهویژهمطالعاتوبوده

:سطوح عملکرد کل ساختمان 
Target Building Performance Levels

اجزايعملکردسطحبرحسبساختمانکلعملکردسطح
)N-EتاN-A(ايغیرسازهو)S-6تاS-1(ايسازه

.میشودتعریف



٦٢

1-A-وقفهبیرسانیخدمت
Operational : O

کهاستوقفهبیرسانیخدمتعملکردسطحدارايساختمانی
شرحبهعملکردسطحدارايآنايسازهغیروايسازهاجزاي

:باشدذیل
: S-1سطح عملکرد اجزاي سازه اي 

)  IO( قابلیت استفاده بی وقفه 
:N-Aسطح عملکرد اجزاي غیر سازه اي 

)  O( خدمت رسانی بی وقفه 

1-B-وقفهبیاستفادهقابلیت
Immediate Occupancy : IO

کهاستوقفهبیاستفادهقابلیتعملکردسطحدارايساختمانی
شرحبهعملکردسطحدارايآنايسازهغیروايسازهاجزاي

:باشدذیل
: S-1سطح عملکرد اجزاي سازه اي 

)  IO( قابلیت استفاده بی وقفه 
:N-Bسطح عملکرد اجزاي غیر سازه اي 

)  IO( قابلیت استفاده بی وقفه 



٦٣

3-C-جانیایمنی
: LSLife Safety

ايسازهاجزايکهاستجانیایمنیعملکردسطحدارايساختمانی
:باشدذیلشرحبهعملکردسطحدارايآنايسازهغیرو

: S-3سطح عملکرد اجزاي سازه اي 
) LS( ایمنی جانی 

:N-Cسطح عملکرد اجزاي غیر سازه اي 
) LS( ایمنی جانی 

5-E-فروریزشآستانه
CP :Collapse Prevention

اجزايکهاستفروریزشآستانهعملکردسطحدارايساختمانی
باشدذیلشرحبهعملکردسطحدارايآنايسازهغیروايسازه

: S-5سطح عملکرد اجزاي سازه اي 
)  CP( آستانه فروریزش 

:N-Eسطح عملکرد اجزاي غیر سازه اي 
لحاظ نشده



٦٤

سطح خطر چیست؟

چیست؟بازگشتدوره

چیست؟زلزلهسالیانهوقوعاحتمال



٦٥

:

سطح خطر یک زلزله چیست؟



٦٦

ومیباشدیکخطرسطح،2800استانداردخطرسطح:نکته
15صفحهازرایکخطرسطحزلزلهبهمربوطشتابمیتوان

.آوردبدست2800استاندارد



٦٧

زلزله چیست؟دو سطح خطر 

:نکته
دوخطرسطحزلزلهبهمربوطشتابمیزانآوردنبدستجهت
بابایستیمعتبرشتاببنديپهنههاينقشهنبودصورتدر

مبنايشتابمیزانساختگاهخطرتحلیلوالزممطالعاتانجام
.شودبرآوردطرح

تحلیلدادنانجامباکه(ساختگاهویژهارتجاعیطرحطیف
،ساختیزمینلرزهویژگیهايبراساسباید)میایدبدستخطر
.شودتهیهخاكونوعشناختیزلزله

%5میراییباساختگاهویژهطیفازآمدهبدستطیفیشتاب
نامهآییندرمتناظرطیفیشتاب%70ازکمترنبایدسازهبراي

.باشد)وجودصورتدر(



٦٨



٦٩

زلزله چیست؟انتخابی سطح خطر 



٧٠



٧١

:مبنابهسازي-1
درومیباشد)360نشریه(دستورالعملدرفقطبهسازيهدفاین

Fema356نداردوجود!

: در بهسازي مبنا انتظار میرود که 
(DBE)تحت زلزله سطح خطر یک 
(C-3)سطح عملکرد ایمنی جانی 

.تامین شود

:مطلوببهسازي-2
:میباشدزیرنامباFema356دربهسازيهدفاین

Basic Safety Objective (BSO)
: در بهسازي مطلوب انتظار میرود که 

تحت زلزله سطح خطر یک
(DBE) یا(BSE-1)

و(C-3)سطح عملکرد ایمنی جانی 
تحت زلزله سطح خطر دو 

(MPE) یا(BSE-2)
.تامین شود(E-5)سطح عملکرد آستانه فروریزش 



٧٢

:ویژهبهسازي-3
Enhanced Rehabilitation Objectives

برايباالتريعملکردمطلوببهسازيبهنسبت،ویژهبهسازيدر
.میگیردقرارمدنظرساختمان

همانتحتساختمانبرايباالتريعملکردسطحمنظوربدین
نظردرمطلوببهسازيدراستفادهموردزلزلهخطرسطوح
،مطلوببهسازيبامشابهعملکردسطححفظبایاشدهگرفته

سطحیاومیشودگرفتهنظردرباالتريزلزلهخطرسطوح
باالتريزلزلهخطرسطوحدرساختمانبرايباالتريعملکرد

.میشودگرفتهنظردرمطلوببهسازيبهنسبت

:محدودبهسازي-4
Limited Rehabilitation Objectives

برايتريپایینعملکردمبنابهسازيبهنسبت،محدودبهسازيدر
.میگیردقرارمدنظرساختمان

همانتحتساختمانبرايتريپاییینعملکردسطحمنظوربدین
گرفتهنظردرمبنابهسازيدراستفادهموردزلزلهخطرسطوح

خطرسطوح،مبنابهسازيبامشابهعملکردسطححفظبایاشده
عملکردسطحیاومیشودگرفتهنظردرتريپایینزلزله
تريپایینزلزلهخطرسطوحدرساختمانبرايتريپایین
.میشودگرفتهنظردرمبنابهسازيبهنسبت



٧٣

:موضعیبهسازي-5
Partial Rehabilitation Objective

طرحیکازبخشیفقطموجودشرایطدرموضعیبهسازيدر
.میشوداجراکلیبهسازي

کهشوداجراوبینیپیشايگونهبهبایدبهسازي،حالتایندر
.شودبرآوردهبعديمراحلدردیگرهايبخشبهسازيهدف

در انجام بهسازي موضعی باید موارد ذیل 
: مورد توجه قرار گیرد 

سطحآمدنپایینبهمنجرنبایدساختمانموضعیبهسازي-1
باعثنبایدهمچنینوشودموجودساختمانقبلیعملکرد
بحرانیوضعیتکهاعضاییدرزلزلهازناشینیروهايافزایش

.شوددارند
نامنظمیافزایشیاشدننامنظمبهمنجرنبایدموضعیبهسازي–2

.شودساختمان



٧٤



٧٥

: آزمایشات را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد 
مخربآزمایشات-1
مخربغیرآزمایشات-2

: آزمایشات مخرب 
سونداژ-1



٧٦

:گیريمغزه-2

:کششآزمایش-3



٧٧

:شناسیزمینوژئوتکنیکمطالعات-4

:  آزمایشات غیر مخرب 
:اشمیتچکش



٧٨

نکات مهم در انجام آزمایشات
هستندکمتريتنشدارايکهنواحیازبایدبردارينمونه-1

.گیردانجام
.شودانجامفرزبرشبابایستیفوالدازگیرينمونه-2

.نمیباشدمجازگازهوابرشازاستفادهعنوانهیچبه
انتخابآزمایشبرايپرچیاپیچهمچوناتصالادواتهرگاه-3

موقتطوربهرامناسبیپیچبایدهاآنبرداشتهنگامدرشود
.دادقرارهاآنجانشین

اتصالآنمرمتبابایدجوشیاتصالیکازبردارينمونه–4
.باشدهمرا

موجودآرماتورهايبهنبایدحدامکانتابتندرگیريمغزه–5
توصیهخصوصایندرآرماتورردیابازاستفاده.بزندصدمه
.میشود

یابتنتوسطبایدشدهایجادحفرهبتندرگیريمغزهازبعد-6
.شودترمیمموجودبتنمشابهمشخصاتبامالتی

تنیدهپیشفوالدیامعمولیآرماتورمشخصاتصورتیکهدر–7
هاییوصلهبایدآرماتورهاازنمونهاخذازبعدباشدنیازمورد
انتقالتداومتاشودتعبیهآرماتورهاپیوستگیازاطمینانجهت

.نشودمختلآرماتورهاتوسطنیرو
مخربهايآزمایشتعداد،بهسازمهندسصالحدیدصورتدر-8

مناسبغیرمخربهايآزمایشباهاآنجایگزینیبامیتواند
شوددادهکاهش360نشریه2پیوستضوابطبامطابق
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:نکته
هايآزمایشجایگزینکاملطوربهنبایدغیرمخربهايآزمایش

الزممخربهايآزمایشتعدادازمیتواندولیشودمخرب
.بکاهد
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موردساختمانموجودوضعیتازشدهآوريجمعاطالعاتدامنه
تعریفجامعومتعارف،حداقلاطالعاتسطحسهدرنظر

.میشود
Minimum:حداقلاطالعاتسطح–1

مقادیرازمیتوانمعتبرهاينقشهوهاگزارشوجودصورتدر
استفادهمصالحمشخصاتبرايمذکورمداركدرشدهداده
طبقبایدمصالحمشخصاتآوريجمعاینصورتغیردرنمود
.شودتعیینجامعیامتعارفاطالعاتسطح
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Usual:متعارفاطالعاتسطح–2
:فوالديهايسازه–الف

باشدموجودمصالحآزمایشگزارشحاويفنیمداركاگر-
ذکرمقادیرازمیتوانونمیباشداضافیآزمایشانجامبهنیاز

.نموداستفادهمستقیمطوربهمداركدرشده
یکحداقلانجام،مصالحآزمایشگزارشنبودصورتدر-

وبادبند،ستون،تیر(سازهاعضايازنوعهرازکششآزمایش
.استالزم)تقویتاجزاي

دهندهنشانکهباشدحديدرنتایجپراکندگیصورتیکهدر-
وگیرينمونهبابایدباشدمتفاوتهايردهبافوالداستفاده

.شودتعیینمخصوصفوالديهايردهتربیشآزمایش

:بتنیهايسازه–ب
هرازبایدمغزهدوحداقل،بتنطراحیمقاومتتعیینبراي-

درساختمانکلدرمغزهتعدادحداقل.شودگرفتهعضونوع
.میباشدنمونه6حالتاین

طبقفوالديمیلگردهايمشخصهمقاومتکهصورتیدر-
میتوانباشدمعلوممصالحآزمایشگزارشحاويمعتبرمدارك

آزمایشانجامبهنیازبدونمصالحطراحییااسمیمشخصاتاز
ازبایدگیرينمونهدوحداقلاینصورتغیردر.کرداستفاده

.شودانجامآزمایشجهتساختماندرکاررفتهبهآرماتورهاي
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Comprehensive:جامعاطالعاتسطح–3
:فوالديهايسازه–الف

باشدموجودمصالحآزمایشگزارشحاويفنیمداركاگر-
سازهاعضايازنوعهرازکششآزمایشدوحداقلانجام

.استالزم)تقویتاجزايوبادبند،ستون،تیر(
سهحداقلانجام،مصالحآزمایشگزارشنبودصورتدر-

ازنوعهرازساختمانازطبقهچهارهردرکششآزمایش
.استالزمسازهاعضاي

:بتنیهايسازه–ب
.استالزممشخصههرتعیینبرايآزمایشسهحداقل

الزمباشدبیشتر%14ازنتایج)COV(تغییراتضریبصورتیکهدر
بهضریباینتاشودانجاماضافیهايآزمایشقدرآناست
.برسد%14مساويیاکمتر

)کنیدمطالعه360نشریه135صفحهدرمیتوانیدآنراشرایطسایر(
؟چیست)COV(تغییراتضریب
COVمخففCoefficient of variationاست

بهآماريداده هايتوزیعاندازه گیريبرايکهاستمعیاریک
می آیدبدستمیانگینبرمعیارانحرافتقسیمازکه.می رودکار
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ضریب آگاهی
Knowledge Factor

درجه اعتبار نتایج حاصل از اطالعات جمع آوري شده از ساختمان موجود ، 
.اعمال میشودkتوسط ضریب آگاهی 

مطلوببهسازيهدفبرايحداقلسطحدراطالعاتی،خطیهايتحلیلدر
.استمجاز،ترپایینیا

یامتعارفسطحدربایداطالعاتآوريجمع،غیرخطیهايتحلیلدراما
.گیردانجامجامع

.میایدبدست360نشریه18صفحه)1-2(جدولازkآگاهیضریب
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در تحلیل هاي غیرخطی  kضریب آگاهی 
چگونه اعمال میشود ؟

:تالشهاي کنترل شونده توسط نیرو -1
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:تالشهاي کنترل شونده توسط تغییر شکل -2
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مقاومت کران پایین مصالح-1
Lower-Bound Strength

: انحراف از معیار برابر است با 
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نداریمشدهآزمایشنمونهکهحداقلاطالعاتسطحدر
میشود؟محاسبهچگونهمصالحپایینکرانهمقاومت

مقاومت مورد انتظار مصالح-2
Expected Strength
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نداریمشدهآزمایشنمونهکهحداقلاطالعاتسطحدر
میشود؟محاسبهچگونهمصالحانتظارموردمقاومت

:)360نشریه(دستورالعمل–الف
134صفحه)1-6(شمارهجدول
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FEMA–ب 356:

در تحلیل غیرخطی براي محاسبه مقاومت جاري شدن در  
تالشهاي کنترل شونده توسط نیرو و تغییرشکل از       

چه نوع مقاومتهایی استفاده میشود؟
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در کدام نوع از ) K( در تحلیل غیرخطی ضریب آگاهی
مقاومت مصالح ضرب میشود؟

مصالحپایینکرانمقاومت-1
مصالحانتظارموردمقاومت-2
دوهر-3
هیچکدام–4
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وارد کردن اطالعات مربوط به انواع                           
چگونه است؟Etabsمقاومت مصالح در نرم افزار 
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وارد کردن اطالعات مربوط به انواع                           
Sap2000مقاومت مصالح در نرم افزار 

چگونه است؟



٩٤



٩٥



٩٦

مفصل پالستیک در فوالد چیست؟

چیست؟بتن پالستیک در مفصل 
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