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ي ا سـازه ي و ملحقـات غیـر   ا سـازه کـه اعضـاي    آن استي سازه ا لرزه 1يساز مقاومهدف از بهسازي و  :چکیده
ي مـورد بررسـی در    ي تقویت شوند که در صورت وقوع زلزله آسیب کمتري به این اجزا وارد شود. سازها گونه به

تجاري اسـت کـه    -کاربري اداريي بتنی شامل چهار طبقه روي زمین و دو طبقه زیر زمین با ا سازهاین مطالعه 
اي در آن انجام شده است. لیکن برخی از تغییرات اجرایی ایجاد شده توسـط پیمانکـار در    لرزه يساز مقاومقبالً 

ي در برخـی از اقـالم شـده کـه در ایـن مطالعـه           ا لـرزه یی از لحـاظ عملکـرد   ها یکاستحین اجرا منجر به بروز 
ي سـاز  مقـاوم مد نظـر   مقاوم ریغقرار گرفته است. اقالم  نظر مد هانآي ا لرزهي ساز مقاومهاي اجرایی جهت روش

ي همکـف، تقویـت    اي در طبقـه نامـه  نییآشامل تقویت دال سایبان طره پیرامونی با عرض بیش از مقدار مجاز 
 ریـ غ تأسیسـات ي ساز مقاومو همچنین  تأسیساتیهاي هاي بریده شده جهت عبور داکتدیافراگم کف در بخش

ي کنتـرل   گانـه  سهي پیشنهادي در این مطالعه از طریق الگوریتم ها. روشباشد یمی ایجاد شده در بام ساختمان
ي ترمیم مناسب در قالب طرح اولیه ارائه شده است.  ی و طراحی شیوهدگید بیآسو بررسی سازه، تشخیص نوع 

 .ي ارائه گرددساز مقاومي طرح  سعی شده است تا در هر مورد فلسفه و هدف از ارائه
 

 .ي، دیافراگما سازه ریغي، ملحقات ا سازهي، اعضاي ا لرزه يساز و مقاوم يبهساز: واژگان کلیدي
 

 مقدمه -1
ي اسـت کـه   ا گونـه  بـه ي تغییر سازه موجـود  ا لرزهبهسازي 

در آن باشـد. تـا پـیش از معرفـی      2اي پاسخگوي تقاضاي لرزه
در برخـی از   1960ي  اي در اواخـر دهـه   هـاي لـرزه   نامـه  آیین

 1970ي  کشورهاي پیشرفته نظیر آمریکا و ژاپن و اواخر دهـه 
هـا بـدون جزئیـات کـافی و      در سایر کشورها بسیاري از سـازه 

اند. با توجه بـه   اي مناسب طراحی و ساخته شده تمهیدات لرزه
ي مختلفـی در ایـن حـوزه توسـط     ها پژوهش اهمیت موضوع،

محققان انجام پذیرفته و دستاوردهاي فنی مختلفـی را جهـت   
یی نظیـر  هـا  دسـتورالعمل اي در قالـب   ارزیابی و بهسازي لـرزه 

ASCE  وNZSEE  و محققـین ایـن    اندرکاران دستدر اختیار

در سـال   سـکو یفرانس ساني  پس از زلزلهحوزه قرار داده است. 
هـاي   اي سـاختمان  کارهاي زیادي درباره بهسازي لـرزه  1971

هـاي لوماپریتـا    ها پس از زلزله موجود انجام پذیرفت. این تالش
 1990ي  دهـه  در ادامه یافـت.  1994و نورتریج در  1989در 

ــدیریت  ــس م ــدرال (اضــطرارآژان ــینFEMAي ف ــه ) آی ي  نام
جـود را تـدوین   هاي مو اي ساختمان دستورالعمل بهسازي لرزه

 ].1نمود که در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت [
اي به کار بستن راهکارهایی جهـت   هدف از بهسازي لرزه

. هـر  باشـد  یمـ اي  رفع نواقص مشاهده شده در تحلیـل لـرزه  
با دیگـر معیارهـاي بهسـازي     توأم طور بهمعیار بهسازي باید 

 

  49  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1395 تابستان، دوم، شماره نوزدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله
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طـور   موجـود بـه  ي  سـازه  که ينحو بهمورد ارزیابی قرار گیرد 
سطح عملکرد مـورد نظـر سـاختمان بـراي      تأمینمستقل از 

اي انتخابی در قالب طرح بهسازي اطمینـان   سطح خطر لرزه
اي  ي بـا ورود ضـوابط لـرزه   سـاز  مقاومي ها کیتکن]. 2دهد [

و فوالدهاي  FRPجدید و کاربردي شدن مصالح نوینی نظیر 
پیشـرفت   ي گذشته دستخوش تغییر وها دههدر  پر مقاومت

سـطح   تأمیني در گذشته ساز مقاومزیادي شده است. هدف 
ي طراحـی بـر    ایمنی عمومی بـوده لـیکن بـا ورود و توسـعه    

) چند سطح ایمنی هدف مد نظر قرار PBEEاساس عملکرد (
گرفته است که به بیان کلی شـامل سـطح ایمنـی عمـومی،     

وقفـه و عـدم تأثیرپـذیري     رسـانی بـی   خرابی محدود، خدمت
ي ا شـه یشباشد. اسـتفاده از الیـاف کـامپوزیتی کربنـی و      می

FRP هـاي بتنـی و بنـایی موجـود      سـازي سـازه   جهت مقاوم
بـا   .]3وم شـده اسـت [  ي گذشـته مرسـ   وبیش از دو دهه کم

ي نوینی از الیـاف  ها وهیشمواد،  نیاتوجه به گسترش کاربرد 
کامپوزیتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله 

] اشاره 4[ 2015ي دهقانی و همکاران در  به مطالعه توان یم
ي بتنـی و بنـایی بـا    هـا  سـازه ي سـاز  مقـاوم نمود کـه در آن  

ز الیاف کامپوزیتی موسـوم بـه الیـاف    استفاده از نوع خاصی ا
کامپوزیتی سیمانی مهندسی، انجـام شـده اسـت. همچنـین     

ي نوینی نظیر الیـاف کـامپوزیتی فـوالدي    ها وهیشاستفاده از 
نیز مورد استفاده قرار گرفته است که شامل الیاف بسیار ریـز  

ي  . کـاربرد اولیـه  ]5[ باشد می دهیتن درهمفوالدي  پر مقاومت
باشـد   سازي خمشی تیرهاي بتنـی مسـلح مـی    اومدر مق آنها

سازي بتنی موجود بـا توجـه بـه فرسـایش      ]. نیاز به مقاوم6[
ي امـري  بارگـذار محیطی، تغییرات کاربري و تغییـر شـرایط   

به جهـت سـبکی،    FRPاست. استفاده از الیاف  ریناپذ اجتناب
ایجاد مقاومت کششی باال و مقاومت در برابر خوردگی بسیار 

باشد. لیکن یکـی از مشـکالت اسـتفاده از الیـاف      یمعمول م
الیاف پس از اتصال آن بـا اپوکسـی بـه     نیامذکور بازشدگی 

باشـد کـه جهـت رفـع ایـن مشـکل از        سطح مورد نظـر مـی  
شکل یا مهارهاي فلزي  Uي ها ژاکتمهارهاي مختلفی نظیر 

 ]. 7استفاده شده است [
هاي تاریخی داراي اهمیت بسیاري در سطح جهانی  سازه

ســازي  هسـتند و بــه جهــت حفــظ اصــالت معمــاري، مقــاوم 
اي با توجـه بـه    ها جهت بهبود عملکرد سازه از سازه گونه نیا

باشـد.   مـی  اي شرایط موجود در آنها داراي خصوصـیات ویـژه  
هــاي مــذکور در گــذر زمــان عمومــاً در معــرض   ســاختمان

که دیگر قادر به تـأمین اهـداف    نحوي گرفته بهفرسایش قرار 
کاربري مورد انتظارشان نبوده و این امر بهسـازي در آنهـا را   

سـازد. راهکارهـایی در    ناپـذیر مبـدل مـی    به امـري اجتنـاب  
هـاي داراي   ي مداخلـه در امـر بهسـازي سـازه     خصوص نحوه

ــوان در مقــاالت مــرتبط  ارزش تــاریخی و معمــاري را مــی ت
 ].9-8[مالحظه نمود 

ها و مخـازن   هاي غیر ساختمانی نظیر پل در خصوص سازه
اي  سـازي لـرزه   ي مایعات نیز راهکارهایی جهـت مقـاوم   ذخیره

توان به اسـتفاده از   ي آنها می آنها اشاره شده است که از جمله
ي بـتن  هـا  پلاي  سازي لرزه مهاربندهاي کمانش تاب در مقاوم

ــود [  ــاره نم ــتفا10مســلح اش ــین اس ــا ]. همچن ده از میراگره
در  سازهسیستم جاذب انرژي جهت کنترل ارتعاشات  عنوان به

ي در ا لـرزه ي سـاز  مقـاوم برابر زلزلـه نیـز از راهکارهـاي نـوین     
بـه   تـوان  یمـ ي بیشـتر   که جهت مطالعه باشد یم ها ساختمان

 ].12-11منابع مرتبط در این زمینه رجوع نمود [
محاسبات تئوریـک  هدف از نگارش این مقاله صرفاً انجام 

ي راهکارهاي  محاسبات سازه نبوده بلکه هدف اصلی آن ارائه
اي و سازي برخی از عناصر سـازه  مناسب اجرایی جهت مقاوم

 قـبالً که  باشد یمي ا سازهدر  مومقا ریغاي ملحقات غیر سازه
لیکن برخی تغییـرات اجرایـی ایجـاد     ]13ي شده [ساز مقاوم

یی ها یکاسترا منجر به بروز شده توسط پیمانکار در حین اج
ي در برخـی از اقـالم آن شـده اسـت.     ا لرزهاز لحاظ عملکرد 

ي در ایـن مطالعـه شـامل    سـاز  مقاوممد نظر  مقاوم ریغاقالم 
تقویت دال سایبان طره پیرامـونی بـا عـرض بـیش از مقـدار      

ي همکف، تقویـت دیـافراگم کـف     اي در طبقهنامه نییآمجاز 
و  تأسیسـاتی هاي هت عبور داکتهاي بریده شده جدر بخش
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ی ایجـاد شـده   ساختمان ریغ تأسیساتي ساز مقاومهمچنین 
در ایـن   شـده  ارائـه  3جزئیات فنیي ها یژگیو. باشد یمدر بام 

ي از آنها در یک بردار بهرهو  درآمدني اجرا  مطالعه به مرحله
یـک   عنـوان  بـه توانـد   می جهت نیازاي واقعی است، لذا  پروژه

الگو در کارهاي مشابه مورد استفاده قرار گیـرد. سـعی شـده    
ي طراحی و جزئیات اجرایی ارائـه   است تا در هر مورد فلسفه

اي در دال سـایبان   سازي لرزه مقاوم گردد. در این مقاله طرح
سـازي   نامـه، مقـاوم   مجـاز آیـین   ازحد شیبکنسولی با عرض 

و همچنـین   تیتأسیسـا هاي اي دیافراگم در محل داکت لرزه
ي موجـود در  ا سـازه  ریـ غ تأسیساتاي در  ایجاد پایداري لرزه

بام در دستور کـار قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه قـدمت         
اي اقـالم غیـر    سازي لـرزه  ساختمان سعی شده است تا مقاوم

 ننماید. جادیسازه امقاوم، مشکالتی را در معماري کلی 
 

ساختمان حکیم  شده، سازي مقاوم ي سازه مشخصات -2

 )فروشگاه بزرگ فردوسی سابقابوالقاسم فردوسی (
 یابوالقاسم فردوسـ  میساختمان حک مطالعه مورد ي سازه
متري غرب خیابـان فردوسـی    300واقع در حدود  یبانک مل

اي بتنی شامل چهـار طبقـه روي زمـین و دو     تهران که سازه
ــا کــاربري اداري طبقــه زیــر ایــن  .تجــاري اســت –زمــین ب

(پله اصلی  ها پله راهروها و راه نظیری یمان شامل فضاهاساخت
 باشـد.  و فضاي باز مـی  ها سیسرو، تئاتر یآمف، )ي فرارها پلهو 

بتنی بوده و پوشش سقف از  اي ساختمان مذکور از نوع سازه
ــهنــوع دال بتنــی اســت. پــالن ســاختمان   ــاًیتقر صــورت ب  ب

 Lمستطیلی شامل چهار بلوك مجزاي بتنی و یـک قسـمت   
باشـد. ایـن   شکل الحاقی بنایی در ضلع شمالی و غربـی مـی  

متـر از  سـانتی  5ها توسط درز انبساط به میزان حـدود  بلوك
ها و تیرهاي سازه هم مجزا گردیده است. در محل درز ستون

ي هـا  پلـه در طبقات در کنـار   ها سیسروکامالً متفاوت است. 
ر قـرا  ساختمانقسمت شمال شرقی و جنوب غربی  دراصلی 

 انداز بانک ملـی  ساختمان صندوق پسدارد. با توجه به اینکه 
و  1300هـاي   ، بـین سـال   ، معمـار آلمـانی   هنـریش  لهیوس به

حکــیم ســاختمان ه اســت. خورشــیدي ســاخته شــد 1310
سـاختمان   ها و در کنـار  فردوسی نیز در همان سال ابوالقاسم

هـا سـاخته شـده    آلمان لهیوس به انداز بانک ملی صندوق پس
براي نخستین بـار در ایـن مقطـع زمـانی در معمـاري      ست. ا

بناهاي دولتی از تلفیق معمـاري باسـتانی ایـران و معمـاري     
هــاي شــاخص  از لحــاظ ســبک و گونــه. شــد اروپــا اســتفاده 

توان تلفیقی از معمـاري باسـتانی    معماري دنیا، این بنا را می
 ایران در دوران هخامنشی و معماري باروك اروپا هم دانسـت 

هـاي آن هسـتند.    که کلیساهاي اروپـایی از بـارزترین نمونـه   
از لحـاظ   . با توجه به موقعیت سـازه  نماي اصلی سنگی است

در  ي آن در مناطق قدیم شـهر تهـران  ریقرارگقدمت و محل 
ي آن  اولیـه ، کـاربري  هاي بانک ملی ایران ساختمانمجموعه 

ه کـ  تجاري بوده که بعد از آن بـه اداري تبـدیل شـده اسـت    
ي موجـود از طـرف سـازمان     هـا البته با توجه بـه حساسـیت  

خصـوص نمـاي    میراث فرهنگی در حفظ ایـن سـاختمان بـه   
، از کاربري هبودن برخی خدمات این ادارسنگی بیرونی آن و 
) تصویري 1شود. در شکل (تر باید عمل  صرفاً اداري، حساس

از پالن سازه و نماي خارجی آن پس از بهسازي کلـی سـازه   
 بل مشاهده است.قا

ي قـبالً  ساز مقاومکه در باال اشاره شد طراحی  گونه همان
ي مذکور انجام شده اسـت.   ] در سازه13[ الهیتوسط ناطقی
ي برخی از نواقص اجرایی ایجاد شـده توسـط    لیکن مشاهده

پیمانکار پروژه در مراحل پایانی کار موجب شـد تـا اقـدامات    
اقالم غیر مقاوم اشاره شده ي ا لرزهي ساز مقاوممقتضی جهت 

ي اقدامات انجام پذیرفتـه   در باال مد نظر قرار گیرد که نتیجه
از جملـه اقـدامات    ي حاضر ارائه شده اسـت.  در قالب مطالعه

ي سـاختمان بانـک   ساز مقاومي  ینهدرزمانجام پذیرفته قبلی 
 به موارد زیر اشاره نمود: توان یمملی 

نبـود  و  در طراحـی اولیـه  لحاظ نشـدن بـار جـانبی زلزلـه      -
اسـتفاده از دیـوار برشـی    ي که با ا سیستم باربر جانبی لرزه

ي سـاز  مقـاوم  عنوان سیستم بـاربر جـانبی   به محیطی بتنی
 ).3و  2هاي  شده است (شکل
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 .ی ایرانملبانک ی متعلق به ابوالقاسم فردوس میحکپالن و نماي کلی ساختمان  ):1(شکل 
 

 
 .عنوان سیستم باربر جانبی به محیطی دیوار برشی بتنیاستفاده از  ):2(شکل 

 

 
 .ي اصلی الحاق سیستم باربر جانبی به سازه :)3( شکل
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 ي.فلز يهاتیمجزا به هم توسط پل يها دوخت بلوكها (ب) (الف) اجراي ژاکت فوالدي دور ستون ):4(شکل 

 

ي آرماتورهاي ساده، عدم رعایت جزئیات طراحی ریکارگ به -
ــرزه ــار و وصــلهاي در اعضــاي ســازهل ي نامناســب  اي، مه

و فواصـل بسـیار زیـاد     هـا  سـتون آرماتورهاي طولی تیـر و  
 آرماتورهاي عرضی که با اسـتفاده از ژاکـت فـوالدي بـراي    

   ).4ي شده است (شکل ساز مقاومها تیرها و ستون
ي آزاد ناکافی درزهاي انبسـاطی کـه بـا بسـتن درز      فاصله -

 انبساطی و انجام تحلیل حرارتی تقویت شده است.
فونداسیون منفـرد سـطحی بـدون کـالف کـه بـا تقویـت         -

کالف عرضی بین  جادیو افونداسیون در محل دیوار برشی 
 است.ي شده ساز مقاومها سایر فونداسیون

ي برخـی از  سـاز  مقاومي اجرایی جهت ها روشدر این مقاله 
اقالم غیر مقاوم نظیر دال سـایبان همکـف، دیـافراگم در محـل     

ی واقع در بام، ارائه ساختمان ریغبازشوهاي تأسیساتی و ملحقات 
اجرایی  لیبه دالسازي اولیه  شده که در طول اجراي طرح مقاوم

 ي در آنها ایجاد شده است.ا لرزهیی به لحاظ عملکرد ها ضعف
 

 

 اي مشخصات ساختگاه و پارامترهاي لرزه -3
 ،ها در برابر زلزله طراحی ساختمان ي نامه عنایت به آیین با

بنـدي خطـر نسـبی     تهران از نظر پهنه ]،14[ 2800استاندارد 
خطر نسبی بسیار زیاد قـرار دارد.   ي در ناحیه خیزيلرزه  زمین

سـایت   ي نوع زمین بر اساس اطالعات اولیـه  يبند از نظر طبقه
و  35/0شتاب مبناي طرح گیرد.  قرار می IIمورد نظر در گروه 

 2/1اهمیت سازه به جهت قدمت سازه و کـاربري آن برابـر بـا    

شود. مشاهدات میدانی و ارزیابی کلـی سـازه    در نظر گرفته می
حاکی از وجود برخی از اقـالم غیـر مقـاوم اسـت کـه در ایـن       

اجرایی براي آنها ارائه و اجرا شـده اسـت.    جزئیات فنیالعه مط
یکی از اقالم غیر مقاوم با توجه بـه پـالن موجـود، وجـود دال     

متـر در دو وجـه بیرونـی سـازه در      3سایبان کنسول با عرض 
متر توصیه  5/1باشد که عرض آن از مقدار  ي همکف می طبقه

در محـل   بیشتر اسـت. مـورد دیگـر    2800شده در استاندارد 
اتصال دیـافراگم بـه عناصـر     باشد که هاي تأسیساتی می داکت

 تأسیسـات ی) قطـع شـده اسـت.    برش واریدمقاوم باربر جانبی (
اي موجود در بام نیز کـه بعـد از اجـراي سـازه بـدان       غیر سازه

اضافه شده، نیاز بـه پایدارسـازي دارنـد. در ادامـه راهکارهـاي      
سـازي   سازه جهـت مقـاوم  به شرایط حاکم بر  با توجهمناسبی 

 در هر یک از این اقالم غیر مقاوم ذکر خواهد شد.
 

متـري   3سـازي دال سـایبان کنسـولی     مقاوم -4
 ي همکف پیرامونی در طبقه

با توجه به پالن سازه در پیرامون دو وجه بیرونی آن دال 
متر وجود دارد کـه عـرض آن از    3سایبان کنسولی با عرض 

بیشتر اسـت.   2800متر توصیه شده در استاندارد  5/1مقدار 
سـانتیمتر بـوده و تنهـا     20دال مذکور داراي ضـخامت دال  

ي  دارهباشد که کارفرماي پـروژه و ا  داراي آرماتور حرارتی می
بـر حفـظ آن در پیرامـون سـازه      دیـ تأککل میراث فرهنگی 

دارند. ارزیابی اولیه و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که 
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هـا پایـدار بـوده     دال طره تحت وزن خویش در طی این سال
؛ اي آن در زمان ساخت لحاظ نشده است ولیکن عملکرد لرزه

؛ ت گـردد اي دال تقویـ  بنابراین مقـرر شـد تـا عملکـرد لـرزه     
تنهایی بار مـرده را تحمـل    بنابراین فرض شده است تا دال به

ي سیستم تقویتی پیشنهادي  اي بر عهده نموده و باربري لرزه
باشد. سیستم تقویتی پیشنهادي عبـارت اسـت از یـک تیـر     

ي  هـاي موجـود سـازه    دار که در انتها بـه سـتون   طره دستک
اد دال از هـر  اصلی و در زیر دال الحاق شـده و در کـل امتـد   

). تیـر  5شکل هاي مجاور) اجرا گردد ( متر (فاصله ستون 5/5
اش در انتهـا بـه ورق اتصـالی جـوش      طره و دستک انتهـایی 

انــد کــه خــود ورق توســط کاشــت آرمــاتور بــا چســب  شــده
RE500-V3     به ستون کناري متصل شده اسـت. تیـر تحـت

اي بــر اســاس  ي قــائم وارد بــر اعضــاي طــره تــأثیر بــا زلزلــه
 باشد: می 2800استاندارد 

)1                                               (PV WIAF   6.0= 

 PWضریب اهمیت سـازه و  Iشتاب مبناي طرح،  Aکه در آن، 
اي  ي قابـل تحمـل در عضـو طـره     برابر مجموع بار زنده و مرده

   ساختمان مقررات ملیم ـحث ششـاس مبـر اسـباشد. ب یـم
 

 500ه و مشخصات ظاهري سازه، دال تحـت بـار مـرد    ]15[
کیلـوگرم بـر    300 ي گسترده و بار زندهکیلوگرم بر مترمربع 

ي  در لبـه  کیلـوگرم بـر متـر    250 و بار زنده خطـی  مترمربع
 ).5(شکل  باشد اش می انتهایی

 

 

سازي سایبان همکف و بارهاي زنده  شماي کلی طرح مقاوم ):5(شکل 
  .وارد بر آن

 

بنا به دالیلی که در ادامه ذکر شـده اجـراي تیـر فـوالدي     
ي با توجه به شرایط اتصال انتهاي تیر بـه سـتون   ا طرهتقویتی 

 ).  7و  6هاي  مجاور به دو روش مختلف انجام شده است (شکل

 
 ).Method1( 1همکف با روش  بانیساسازي پیشنهادي جهت تقویت طرح مقاوم ):6(شکل 

     1395 تابستان، دوم، شماره نوزدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال زلزلهپژوهشنامه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  54



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اياي و غیرسازهغیرمقاوم سازه اي در برخی از عناصرسازي لرزهومهاي اجرایی مقاروشــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ).Method2( 2همکف با روش  بانیساسازي پیشنهادي جهت تقویت طرح مقاوم): 7(شکل 
 

کـه  ي اجرا بدین شـکل اسـت    ) نحوهMethod1در روش اول (
فوالدي از طریق کاشت آرماتور با چسب آپوکسـی   ورقابتدا 

RE500-V3       به وجه بیرونـی سـتون کنـاري متصـل شـده و
سپس تیر طره فوالدي تقویتی و دستک انتهـایی بـه کمـک    

یابند که جزئیات آن در شکل  نبشی نشیمن به آن اتصال می
ر اسـت کـه جهـت اسـتقرار     ) آورده شده است. الزم به ذک6(

مناسب تیر در زیر دال باید ابتـدا بـا زدن جـک در زیـر دال     
خیز منفی به دال اعمـال نمـود چـون در غیـر ایـن صـورت       
مجموعه دال و تیر تقویتی فوالدي عملکرد یکپارچه نداشـته  

 4اي ثانویه و تیر طره و ملحقات آن در نقش یک سیستم لرزه
 عمل خواهد نمود.

حالـت محـدب در وجـه بیرونـی برخـی از       وجود لیبه دل
پیشـنهادي   جزئیـات فنـی  هاي کنـاري، امکـان اجـراي     ستون

مطابق روش اول وجود نداشته و در این موارد اتصـال تیـر بـه    
صـورت خـورجینی و از طریـق وجـه کنـاري سـتون        ستون به
) انجام پذیرفته است. Method2( 2و با روش  )7(شکل مطابق 

منظور عملکرد یکپارچه و پیوسته تیرهـاي طـره در امتـداد     به

دال، یک پروفیل ناودانی سرتاسري با جزئیات نشان داده شـده  
ي بیرونی دال اجـرا شـده و از طریـق     هاي زیر در لبه در شکل

 جوش در محل تیرهاي طره تقویتی به آنها متصل شده است.
یـک سـتون بـا وجـه مقابـل      همچنین در برخـی مـوارد   

محدب شکل در کنار یک ستون تخت قرار گرفتـه و در ایـن   
جهـت اتصـال تیـر بـه سـتون       2و  1از ترکیب روش  شرایط

 ).8مطابق شکل  3استفاده شده است (روش 
سـازي  هاي اجرایی طرح مقاومدر ادامه تصاویري از نمونه

 فردوسـی ارائـه   سـاختمان سـازي   ي مقاوم دال طره در پروژه
 شده است:

سـازي در دال کنسـولی بـا     در هنگام اجراي طرح مقـاوم 
 عرض بیش از مقدار مجاز باید توجه کرد که:

اي زیـر دال در سـه نقطـه از طریـق ورق      تیر تقـویتی طـره   -
ي دال و  ) به دال متصل شـده تـا مجموعـه   BPN2فوالدي (

اي پیوسـته داشـته    تیر با هم عمـل نمـوده و عملکـرد لـرزه    
در عمـل اتصـال تیـر بـه ورق فـوالدي       که یدرصورتباشند. 
 توان از فیلرهاي مناسب استفاده نمود. نباشد می ریپذ امکان
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.سازي سایبان همکف نمونه اجرایی از طرح مقاوم ):8(شکل 

قبل از اتصال ورق به ستون و همچنـین اجـراي    ستیبا یم -

ي محل مورد نظر به کمک مالت گروت مناسب ا لبهالمان 
 آماده و مسطح گردد.

 عنـوان  بهالمان لبه دال عالوه بر جلوگیري از خوردگی لبه،  -
یک زنجیر عمل نموده و با اتصال بـه تیرهـاي تقـویتی در    

وعــه ي عملکــرد مجمســاز کپارچــهمحـل آنهــا، موجبــات ی 
 تیرهاي طره در زیر دال را فراهم آورد.

ي اجرایی در ادوات مربـوط بـه   ها تیمحدودوجود  لیبه دل -

ي اولین سوراخ از باالي ورق اتصال  فاصله کاري باید سوراخ

ي  از لبـه  تـر  نییپـا متر سانتی 10تیر طره به ستون مجاور 
ورق در نظر گرفته شـود و سـپس اتصـال ورق بـه سـتون      

انجام  RE500-V3مجاور از طریق کاشت آرماتور با چسب 

 شود.
اي مقـاوم بـوده و    در برابر بارهاي لرزه RE500-V3چسب  -

 از آن استفاده شده است. ها يساز مقاومسبب در  بدین

توانست در  اي مقاوم و دستک آن می مجموعه تیرهاي طره -
حفـظ نمـاي تـاریخی     لیـ بـه دل باالي دال اجرا گردد کـه  

 مجموعه قابل اجرا نبود.

سازي دال مهار آن توسط  راهکار مناسب دیگر جهت مقاوم -

هـاي مجـاور در    و اتصال آن به سـتون  دارنده نگهي ها کابل

فواصل مناسب بود که به علت تغییر نماي معماري سازه و 
 ي اتصال، منتفی شد.ها محلآسیب به نما در 
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 هاي تأسیساتیدیافراگم در محل داکت سازيمقاوم -5
تحمـل   ي هـاي طبقـات وظیفـه   در یک سـاختمان کـف  

اي قـائم از  گرانشی و انتقال این بارها به اعضاي سـازه  بارهاي
هـا  عهده دارند. عالوه بر آن کف رها و دیوارها را ب قبیل ستون

نقش اصلی را در توزیع نیروهاي جانبی ناشی از باد یا زلزلـه  
نماینـد  می هاي مقاوم باربر جانبی ایفاقائم سیستمبه اعضاي 

و اجزاي قائم نیز ایـن نیروهـا را بـه شـالوده و در نهایـت بـه       
افقــی  بــاًینماینــد. اجــزاي افقــی یــا تقرزمــین منتقــل مــی

شـوند  نامیـده مـی  دیـافراگم   نیروهاي جانبی ي کننده منتقل
لئـود   مـک  طور گسترده توسط صلب به افراگمیفرض د ].16[
ها بسـط  براي تحلیل سازه ]18[ویلسون و همکاران  و ]17[

ها با فرض کف صلب  تحلیل ساختمان ه است، جهتداده شد
در  ي کـه ا گونه بهشود  هاي مرجع و وابسته استفاده میاز گره

مرکز جرم هر کف یک گره مرجع با سه درجه آزادي وجـود  
یک اي و درون صفحه یدارد که شامل دو درجه آزادي انتقال

ي دیـافراگم در  ریپذ انعطاف. باشدمی چرخش خارج از صفحه
ی در تحلیـل  تـوجه  قابـل برخی موارد منجر به بـروز خطـاي   

ي  شـود کـه برخـی از محققـین سـعی در ارائـه       ها مـی  سازه
روابطی جهت برآورد میزان خطـاي ایجـاد شـده در تحلیـل     

 ].20-19[ اند نمودهصلب  افراگمیدها با فرض  سازه
ــا محــلدر  ــات ســازه،  یی از دال کــف در همــهه ي طبق

ي تأسیسـاتی توسـط پیمانکـار    ها لولهبازشوهایی جهت عبور 
پروژه تعبیه شـده اسـت. مشـاهدات میـدانی نشـان داد کـه       

اتصـال دیـافراگم بـه دیـوار      عمالًي است که ا گونه بهبازشوها 
برشی پیرامونی را قطع نمـوده اسـت. ایـن موضـوع مـانع از      

رد انتظار از دیافراگم شده و توزیع نیـروي  اي مو عملکرد لرزه
بنـابراین در ایـن قسـمت     کنـد  یمجانبی را با اختالل مواجه 

سازي در قالـب دوخـت دیـافراگم بـه      طرح پیشنهادي مقاوم

پیشـنهادي عبـارت    جزئیات فنیعناصر باربر ارائه شده است. 
ي  شکل کـه دال کـف را در دو نقطـه    Nاست از یک خرپاي 

ــوار برشــی پیرامــونی متصــل   هــاییابتــدایی و انت ــه دی اش ب
عضو فشاري فوالدي بر اساس  عنوان بهسازد. اعضاي خرپا  می

] طراحـی  21ضوابط مبحث دهم مقـررات ملـی سـاختمان [   

ي اتصال به دال کـف و دیـوار برشـی    ها ورقشده و از طریق 
ي خود از  نوبه به زیني اتصال ها ورقیابند.  پیرامونی اتصال می

آرماتور با چسب آپوکسی و مطـابق شـکل زیـر    طریق کاشت 
ي طــرح  یابنــد. در ارائــه بــه دال و دیــوار برشــی اتصــال مــی

پیشنهادي مسائل اجرایی و سـهولت سـاخت مـد نظـر قـرار      
گرفته است. نیروي وارد بر خرپاي دوخت بـر اسـاس نیـروي    
قابل انتقال توسط دیـافراگم و بـر اسـاس روابـط موجـود در      

 شوند: شرح زیر تعیین می به 2800ي  نامه آیین
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ــه در آن،  ــراز   uiFک ــانبی وارد در ت ــروي ج وزن  iWام،  iنی
تعـداد طبقـات از    nام از تراز پایه،  iارتفاع طبقه  ihام، iطبقه 

نیروي جانبی وارد بر دیافراگم در تـراز مـورد    puiFتراز پایه، 
ي  از رابطـه  ضریبی است که بر اساس زمـان تنـاوب   Kنظر و 

 :دیآ یم به دستزیر 
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 بایست توجه نمود که:می
 Nجهت دوخت دیافراگم به دیـوار برشـی از یـک خرپـاي      -

شکل در باال و پایین و ابتـدا و انتهـاي دال اسـتفاده شـده     
اســت. عضــو مــورب خرپــا عمــالً در برابــر نیــروي جــانبی 
مقاومت نموده و دوخت دیافراگم به دیوار برشی به کمـک  

ي خرپا، موجب انتقال درست نیـروي جـانبی    کل مجموعه
به عناصر باربر جانبی و همچنـین موجـب ایجـاد عملکـرد     

 شود. نتظار از دیافراگم میدرست مورد ا
مقطع عرضی هر یک از اعضاي خرپا یک مقطـع مرکـب از    -

مقطـع   کـه  یدرحـال باشـد.   و ورق تحتانی مـی  10ناودانی 
شکل یا قوطی داشته باشد.  Iتوانست مقطع  عرضی آن می

ــودن ارتفــاع آن و   ــاه ب علــت اســتفاده از ایــن مقطــع کوت
 است.ي کف کار نازكي حداقل آن در امر  مداخله
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ي هـا  (بـرج سازي عناصر غیر ساختمانی  مقاوم -6

 ي تأسیساتی) در بام کننده خنک
 یقاب ي دارنده نگه ي سازه کی يکننده بر رو خنک يها برج

از  کمتـر وزن  يتأسیسات دارا یوزن ثیشکل قرار دارند و از ح
 نیـ آن) بـوده و از ا  يدرصد وزن کل (سازه و تأسیسات رو 25

ــوان مــی ثیــح ــر اســاس ضــوابط اســتاندارد   ت آن را  2800ب
 نیسـنگ  ریـ و غ یغیـر سـاختمانی متکـ    ي سازه کیصورت  به

وزن هر طبقه کمتـر    %25یرات از ین این تغزو. بندي نمود رده
 صـورت  بـه مستقل انجام شده ولی بـاز آنهـا    صورت بهبوده لذا 

ي  ي مقــاوم شــده کنتــرل شــده اســت. ســازه کــالن در ســازه
) بـا اصـول   کننـده  خنـک ي هـا  برجتأسیسات بام (ي  دارنده نگه

ترتیـب کـه بعـد از     مهندسی در بام ساخته شده بودنـد. بـدین  
بـه   5هـاي سـتونک اجراي یک دال تقویتی بـر روي کـف بـام،    

هـاي زیـرین بـاال آمـده و      سانتیمتر از محل سـتون  60ارتفاع 
هاي فلزي روي آنها اجرا شده بود تا مسیر انتقال بار بـه   ستون
ي طراحی  دارنده نگهي  ی انجام پذیرد. سازهدرست بهاسیون فوند

ي قاب خمشی بود ولیکن محاسبات انجام شده  شده یک سازه
توانـد فراتـر از حـد     نشان داد که میزان تغییر مکان جانبی می

بـه  هـا  سـتونک باشد و همچنـین عـدم اتصـال    نامه  مجاز آیین

زیـر آن  سـانتیمتري در   10یکدیگر علیـرغم ایجـاد یـک دال    
 .دش یمموجب ایجاد نگرانی از بابت عملکرد نامناسب آن 

در بتن محصور شـده و   هاستونکمقرر شد تا دور تا دور 
 90در واقع یک فونداسیون منفـرد مربـع شـکلی بـه عـرض      

ي هـا  ونیفونداسـ ي  سانتیمتر را تشکیل دهنـد کـه در ادامـه   
شوند. جهـت   مذکور از طریق شناژهایی به یکدیگر متصل می

دارنده مهاربندهایی در  ي نگه کاهش تغییر مکان جانبی سازه
ي قبلـی اضـافه    دارنـده  ي نگه راستاي طولی و عرضی به سازه

اند. اتصال مهاربندها به فونداسیون منفرد از طریق کـف   شده
 یرفت.  ) انجام پذ11هاي دو تکه به شرح شکل ( ستون

یی از هـا  مجموعـه شاید بهترین راهکار اجرایی در چنـین  
باشـد.   هاي کامپوزیت  هاي غیر ساختمانی، اجراي ستون سازه
دارنده از ابتدا در  ي نگه هاي فلزي سازه ترتیب که ستون بدین

غالف بتنی دورش محصور گردد (ژاکـت بتنـی). ایـن مـورد     
 لیـ بـه دل ي حاضـر   علیرغم عـدم امکـان اجـرا در مجموعـه    

مزاحمت تأسیسات موجود، راهکار مناسـبی در پایدارسـازي   
 باشد.  در بام می کننده خنکي ها برجی نظیر ساتیتأس

 

 

.سازي پیشنهادي پایدارسازي تأسیسات بام طرح مقاوم ):11(شکل 
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 ي واقع در بام.ا سازه ریغسازي جهت پایدارسازي ملحقات  ي اجرا شده از طرح مقاوم نمونه ):12( شکل
 

موجود در بام سازه  ساتیتأستصاویري از  )12شکل (در 
 شده است.سازي اجرا شده در آن ارائه  و طرح مقاوم

 
 يریگ جهینت -7

هدف از نگارش این مقاله صرفاً انجام محاسبات تئوریـک  
ي راهکارهـاي اجرایـی    سازه نبوده بلکه هدف اصلی آن ارائـه 

رایـج در   مومقـا  ریغسازي برخی از اقالم  مناسب جهت مقاوم
جزئیـات  ي هـا  یژگیوباشد.  ي جاري کشور میوسازها ساخت

و  درآوردني اجـرا   ارائه شده در این مطالعه بـه مرحلـه   فنی
ي واقعـی اسـت، لـذا از ایـن      ي از آنها در یک پروژهبردار بهره

یـک الگـو در کارهـاي مشـابه مـورد       عنوان بهتواند  جهت می

ي  ي اصـلی یـک سـازه    استفاده قرار گیـرد. همچنـین سـازه   
قدیمی و داراي ارزش تاریخی بـوده و سـعی شـده اسـت تـا      

اي و هسازي اقـالم سـاز   ارائه شده عالوه بر مقاوم جزئیات فنی
، آسیبی را به نماي معمـاري  مقاوم ریغي ا سازه ریغملحقات 

سـازي   سازه وارد نکند. در این مطالعه سه طرح اجرایی مقاوم
 زیر ارائه شده است: شرحدر برخی از عناصر غیر مقاوم به 

 سازي دال کنسولی با عرض بیش از مقدار مجاز؛ مقاوم -1
ي تأسیســاتی ابازشــوهســازي دیــافراگم در محــل  مقــاوم -2

 پیرامونی)؛ (دوخت دیافراگم به عناصر مقاوم

هاي غیر ساختمانی تأسیساتی واقـع در   پایدارسازي سازه -3
 بام ساختمان اصلی.
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اي و نکات فنی مربوط به هر یـک از مـوارد   جزئیات سازه

 هاي مربوطه در داخل مقاله آورده شده استمذکور در بخش
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