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 :نويسندهگفتار پيش

 وَأَلْقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ 
 51سوره : النحل آيه : 

انرژی به صورت امواج زلزله از نقطه ای به  مي باشد کهآزاد شدن ناگهاني انرژی انباشته شده در سنگ های پوسته ی زمين  حاصلزمين لرزه، 

از جوان تررين  يكي که ، هيماليا -زمين مي گردد. قرار گرفتن ايران در بخشي از کمربند کوه زايي آلپنام کانون زلزله آغاز و باعث لرزش سطح 

بره عترت  متاسرفانه که باعث شده است که فالت ايران از لحاظ لرزه خيزی، بسيار فعال بوده  اين امر ، نواحي کوه زايي جهان محسوب مي شود

، هر از چند گاهي هزاران نفر با رويداد زمين لرزه های ويران گرر بره کرام در ساختمانهای بنائي صورت گرفته  مناسب نا عدم ساخت و سازهای

در اين راسرتا مي باشد  ديد نيازمند صرف هزينه های بسياریموجود و ساخت بناهای جبنائي با توجه به اينكه تخريب ساختمانهای . بروند مرگ

اهميرت  ايرران و جهران همسوئي عتوم مهندسري سرازه و زلزلره در موجود و بنائي ساختمانهایمالحظه مي گردد در دهه اخير بهسازی لرزه ای 

بايستي توجه داشت که  بهسازی لررزه ای سراختمانهای  بهساز لرزه ای گرديده است . با نام مهندس بسزائي پيدا کرده و منجر به تربيت مهندسين

و بررسري و ارزيرابي تمهيردات  بنائي  الزم و کافي از سطح عمتكرد موجود ساختمان نيازمند داشتن دانش موجود بر اساس سطح عمتكردبنائي 

  به سطح عمتكرد مورد انتظار مي باشد. ساختمان مورد نياز جهت رساندن

تي که اين عمل با انجام عمتيات محاسبا استارزيابي سطح عمتكرد ساختمان موجود بنائي  ینخستين گام جهت بهسازی لرزه ای ساختمانها

 ساختمان ميسر مي گردد . مرتبط  و انجام آزمايشات بر حسب هدف بهسازیبا استفاده از ضوابط آئين نامه ی و نرم افزارهای 

بر حسب سطح عمتكرد مورد انتظار  با توجه به دانش فني بومي و تكنولوژی بومي از يک سو و بنائي گام دوم تعيين طرح بهسازی ساختمان 

 مي باشد.از سوی ديگر  ارزيابي اقتصادی طرح

نويسرنده را برر آن داشرته برا ، شيوه مدون و جامع ی از يک سو وهمچنين ترويج عتوم بهسازی لرزه ای در بين مهندسان و دانشجويان  ارائه

ت صرورت گرفتره تجربه ی بهسازی لرزه ای حاصل از بهسازی لرزه ای سراختمانها و تحقيقراياری ايزد منان و کمک  اساتيد و همكاران بر پايه 

 زير را به حضور عالمندان تقديم نمايد. کتاب

برا  بر اسراس سرطوح عمتكررد رای بنائي اعم از مستح و غير مستح ساختمان هاانواع  به صورت تفصيتي مراحل بهسازی لرزه ای کتاباين 

  دهد . به خواننده ارائه مياستفاده از جداول تنظيم شده بر پايه آئين نامه های بهسازی لرزه ای 

دسرتور  و  " 063نشرريه  "با توجه به ضوابط ارائه شده در دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود سعي شده است  کتابدر اين 

ب سراختمانهای بنرائي در قالبرنامه ريزی کشور و مديريت سازمان " 076نشريه   "العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنائي غير مستح موجو د 

 همگام با مثالهای کاربردی ارائه گردد . ،  شيوه نامه ی کاربردی و جامع ازنحوه ی استفاده از آئين نامه

 پنج



نحوه انجام آزمايشات مورد نياز  ، ارائه طرح بهسازی لرزه ای مقدماتي و نهايتاً ارائه طرح نهائي و اجرائري  ، مراحل ارزيابي لرزه ای مقدماتي

 تشريح گرديده است .اجرا و تحتيل و بهسازی لرزهای اجزای غير سازه ای در اين کتاب  جزئياتهای با ارائه نقشه نهای بنائي ساختما

سعي گرديده نكات ارزيابي ،تحتيل ، ارائره  کتابدر اين ، با توجه به سوابق حرفه ای نويسنده در زمينه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود 

  و مصالح مورد استفاده ارائه گردد.بومي ايران  بنائي وجه به نوع ساختمانهایطرح بهسازی با ت

انجرام بخش کتي به شرح زير ارائه گرديده اسرت کره بررای  پنجه شده در کتاب مذکور در ئجهت هرچه کاربردی شدن اين کتاب ، محتويات ارا

جهت تثبيت آموخته های است و چهارم و پنج امي مي باشد و بخش سوم مطالعات بهسازی لرزه ای مطالعه بخش های يک و دو برای خواننده الز

. 

 ساختمانهای بنائينكات ويژه محاسباتي و کاربردی بهسازی لرزه ای  :بخش اول 

 های مرتبطدر نرم افزار ساختمانهای بنائي نكات ويژه مدل سازی :بخش دوم  

 ساختمانهای بنائي و جامع مثالهای کاربردی :بخش سوم 

 جزئيات بهسازی لرزه ای اجزای سازه ای و غير سازه ای ساختمانهای بنائينقشه های ارم :بخش چه 

 : شامل پيوست های اجرايي مي باشد که به اشاره و ارائه تصاوير و جزئيات مهندسي بهسازی لرزه ای مي پردازد .بخش پنجم  

خ حسيني هاشمي ، دکتر عبدالرضا سروقد مقدم که در تهيه و تدوين درخاتمه الزم مي داند از زحمات اساتيد ارجمند خويش آقايان دکتر بهر

اين کتاب مرا ياری نمودند کمال سپاسگذاری را داشته باشم . همچنين از آقای سيد مهردی داوودنبري مردير مسرمول محتررم نشرر عترم عمرران 

  تقدير و تشكر مي نمايم. اب نهايتکتپريسا عبداهلل زاده بعنوان مهمترين ياور نويسنده در تهيه اين خانم همچنين ازو

مينمرايم دانشجويان و مهندسران محتررم تقاضرا اساتيد و قرار گيرد. از تمام  انو دانشگاهي نی مهندسيمورد قبول جامعهاين کتاب اميد است 

  .نمايند ياری  کتابتر اين يسنده را در جهت ارائه هرچه مناسبنو
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فصل مي تاشذ كٍ تٍ تحث ي تزرسي كارتزدي  َشتي مثال كارتزدي شامل  مصالح تىائيتخش ايل كتاب مفاَيم تُساسي لزسٌ اي ساختمان 

دستًر العمل  ي 063در دستًر العمل تُساسي لزسٌ اي ساختمان مًجًد وشزيٍ  مصالح تىائيضًاتط ارائٍ شذٌ تزاي فصًل ساختمان َاي 

مي  FEMA653 - Federal Emergency Management Agencyآئيه وامٍ  ي 066وشزيٍ  ساختمان َاي مصالح تىائيتُساسي لزسٌ اي 

مًجًد در ايزان تُيٍ  مصالح تىائيمطالة ارائٍ شذٌ در ايه تخش عمًماً تزپايٍ تجزتيات حاصلٍ اس تُساسي لزسٌ اي ساختمان َاي  پزداسد .

صًرت كامل مُىذسي ي طزاحي ومايذ ي را تٍ  مصالح تىائيشذٌ است تا خًاوىذٌ تتًاوذ تا كمك مطالة ارائٍ شذٌ يك پزيصٌ تُساسي لزسٌ اي 

ذ .در وُايتاً گشارشات مًرد وياس جُت تُساسي لزسٌ اي را تا استاوذارد جامعي كٍ مًرد تائيذ جامعٍ مُىذسيه مشاير ايزان مي تاشذ ارائٍ وماي

زا در فزايىذ تُساسي يكي اس پايان فصًل وحًٌ تُيٍ وقشٍ َاي مًرد وياس آن فصًل جُت ارسياتي تٍ صًرت كامل ارائٍ گزديذٌ است سي

در فصًل ايل الي پىجم مُمتزيه مزاحل مستىذ ساسي وقشٍ َايي مي تاشذ كٍ تتًاوذ ديذي جامع در اختيار مُىذسيه تُساس لزسٌ اي قزار دَذ .

مصالح تىائي تٍ لحاظ  مزاحل ارسياتي كامل ساسٌ مًرد تزرسي قزار مي گيزد در ايه فصًل وحًٌ ارسياتي ي تعييه سطح آسية پذيزي ساختمان

اجشاي ساسٌ اي ي غيز ساسٌ اي درج گزديذٌ است ي در فصًل ششم الي َشتم مزاحل ارائٍ طزح تُساسي لزسٌ اي تٍ صًرت كامل تا تًجٍ تٍ 

 د.ريوذ َذايت ي محاسثات پزيصٌ َاي تُساسي لزسٌ اي مىطثق تز استاوذارد َا ي دستًر العمل َا در اختيار خًاوىذٌ قزار مي گيز

 

  بخش اول

  مصالح بنائی ای ساختمانهایلرزه  کاربردی بهسازی اصول و مبانی
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 / اصول و مبانی کاربردی بهسازی لرزه ای ساختمان های مصالح بنائی بخش اول  6

 های مصالح بنائیساختمان -1-1

های متعارف لرزه بر جانبی در آنها از سیستمگردد که هایی اطالق میهائی مصالح بنائی به سازهدر مهندسی عمران عموماً واژه ساختمان

دیوارهای باربر از مصالح ساختمانی همچون آجرو مالت ماسه و سیمان استفاده در  وباشد همچون قاب خمشی و دیوار برشی استفاده نشده 

عموماً توسط دیوارهای باربر  گردند، انتقال بار زلزله و مستهلک نمودن آنجز اصلی سازه محسوب میدر ای ن ساختمانها دیوارها شده 

متر بوده و تعداد طبقات آن نیز عموماً کمتر از  01هایی مصالح بنایی معموالً از تراز شالوده در ایران کمتر از گیرد ارتفاع ساختمانصورت می

ها از برای بهسازی این نوع ساختمان دهندها در برابرزلزله مقاومتی خوبیاز خودشان نشان نمیسازه باشد با توجه به اینکه اینسه طبقه می

شود هدف اصلی در این عملکرد حفظ های کوتاه و منظم بوده استفاده میهای بهسازی که برآورد کننده عملکرد مبنا برای ساختمانروش

 .باشدساله می 574با دوره بازگشت  0ایستایی ساختمان و تامین ایمنی جانی در برابر زلزله سطح خطر 

 
 1 -1تصوير:

 شوندتقسیم می اصلی دسته چهارمقررات ملی ساختمانی به  با استناد بهساختمانهای مصالح بنائی 

 آجری با کالف بندیساختمانهای  -0

 آجری بدون کالف بندیساختمانهای  -2

 ساختمانهای خشتی  -3

 سنگیساختمانهای -5



 7 فصل اول/ مراحل بهسازی لرزه ای در ساختمانهای مصالح بنائی

 
 2 -1تصوير:

 ایینهای مصالح بساختمان انواع -1-2

نامه و آئین 361های موجود نشریه ای سازههای مصالح بنایی مورد مطالعه در این کتاب مشمول به ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزهساختمان

ای سیستم مقاوم لرزههای مورد مطالعه براساس توانایی و ، ساختمانمی باشد  376نشریه ساختمانهای مصالح بنائی موجود ای بهسازی لرزه

 :شوندساختمان به شرح زیر تقسیم می

 

ســـاخـتـــمـــانــــهــــای مـــصــــالـــح بــنـــــائـــــــــی ســـاخـتـــمـــانــــهــــای مـــصــــالـــح بــنـــــائـــــــــی 

در سازه های بنائی(ثقلی و جانبی )سیستم باربر  در سازه های بنائی(ثقلی و جانبی )سیستم باربر 

ساختمان مصالح بنائی نوینساختمان مصالح بنائی نوین ساختمان مصالح بنائی سنتیساختمان مصالح بنائی سنتی

بدون کالفبدون کالف کالف دارکالف دار

مواد ومصالح مصرفی در سازه های بنائیمواد ومصالح مصرفی در سازه های بنائی

ساختمان مصالح بنائی نوینساختمان مصالح بنائی نوین ساختمان مصالح بنائی سنتیساختمان مصالح بنائی سنتی
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 3 -1تصوير:

 
 4 -1تصوير:

 های مصالح بنایی سنتیساختمان -1-2-1

مهندسی برای اجرای سازه آن صورت باشند که در زمان ساخت و اجرا محاسبات هایی میهای مصالح بنایی سنتی عموماً ساختمانساختمان

باشد لذا در دیدگاه مهندسی ها قالباً از نوع چوبی،آجری قوسی، طاق ضربی مینگرفته است سیستم سقف به کار رفته در اینگونه ساختمان

موجود را به دو صورت  های موجود دیافراگم بر اثر بار گذاری، سیستم سقف سازهتوان با توجه به عملکرد و تغییر شکلسازه و زلزله می
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برخاصی وجود نداشته داشته و با توجه به ضعف مصالح و شکل نامنظم و ها عناصر لرزهپذیر در نظر گرفت در این ساختمانصلب یا انعطاف

ها رفتار تمانکنند عموماً در هنگام وقوع زلزله این ساخضعف در اجرا و سایر عوامل که در بهبود سطح عملکرد سازه نقش بسزائی ایفاد می

 .دهندمناسبی از خود نشان نمی

 

 دارهای مصالح بنایی کالفساختمان -1-2-2

های مصالح بنائی سنتی محاسبات مهندسی منسجم و یکپارچه در طراحی سازه دار همچون ساختمانهای مصالح بنایی کالفدر ساختمان

ای در این امر بوده که در اجرای آنها برخی اصول طراحی مقاوم لرزه ها نسبت به نوع سنتیگیرد، نکته قوت عملکرد اینگونه سازهصورت نمی

ها در مقابل زلزله از جمله استفاده از عناصر مقاوم یا حداقل کالف قائم و افقی رعایت گردیده است عموماً عملکرد سقف اینگونه سازه

های مصالح بنائی به دو فوالدی یا بتن آرمه در ساختمانبندی باشد عمرماً جنس مصالح کالفسنتی میساختمانهای مصالح بنائی همچون 

ها در برابر زلزله موجود طراحی ساختمان نامةها با استناد به آیینختمانهای قائم و افقی در این ساباشد در سیستم کالف بندی، کالفمی

 .درایران ضوابط زیر بایستی رعایت گردد

 تراز اجرای کالف -0

 ابعاد کالف -2

 لح و مواد مصرفی در اجرای کالفمصا -3

 تراز اجرای کالف -0-0

 :در اجرای کالف بندی افقی،تراز اجرای کالف بایستی به شرح زیر رعایت گردد

 بندی بتن آرمهکالف -0-0-0

 تراز زیر سقف -0-0-0-0

 .سانتی متر باشد21بایستی کمتر از ها در هیچ شرایطی نها بایستی هم عرض دیوارها ساخته شوند همچنین ارتفاع و عرض کالفکالف -0

 .متر مربع باشدکیلوگرم بر سانتی041ها نباید کمتر ازمقاومت فشاری بتن در اینگونه کالف 376نشریه -6-2-3-3مطابق بند  -2

اجرای کالف افقی رمه در جاریخته شده نیازی به آهای بتن ها در برابر زلزله،در سقفنامه طراحی ساختمانآیین -0-0-9-3مطابق بند  -3

 .باشدنمی
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سانتی متر،  34های با بعد کمتر از های طولی در کالفتعداد میلگرد ها در برابر زلزله،آیین نامه طراحی ساختمان -2-0-9-3مطابق بند  -5

 34های افقی با بعد باالتر از باشد در کالفبرای آرماتور ساده می برای آرماتور آجدار و10عدد در چهار گوشه با ابعاد آرماتور 5بایستی 

 .یابدعدد افزایش می 6سانتی متر تعداد آرماتور به 

بوده و همچنین 6ها بایستی از آرماتورها در برابر زلزله،میگردهای عرضی یا خاموتنامه طراحی ساختمانآیین -2-0-9-3مطابق بند  -4

ها سانتی از محل تالفی کالف 74ای ارتفاع کالف هرکدام که کمتر باشد اجرا شده باشد و در فاصله  24ها بایستی بین فاصله بین خاموت

 .متر اجرا شده باشدسانتی 04ها بایستی فاصله خاموت

 .ای اجرا شده باشدای باربر سازهزرت یکپارچه و بدون انقطاع و همچنین با اتصال مناسب با اجربندی افقی بایستی به صوشبکه کالف -6

 .عرض کالف وجود نداشته باشد0/8بندی افقی به واسطه عبور تاسیسات بیشتر از هیچگونه انفصالی در سیستم کالف -7

 تراز زیر دیوارها -0-0-0-0

 .دیوارهای اجرا گردندها بایستی درزیر تراز این کالف -0

ها بایستی متر و عرض دیوار نباشد همچنین ارتفاع این کالفسانتی 24ها بایستی به صورتی باشد که عرض آنها کمتر از ابعاد این کالف -2

 .متر باشدسانتی 24عرض دیوار یا 2.3حداقل بیشتر از 

نقش کالف افقی را در تراز زیر دیوار ایفا نماید لذا اجرا کالف در این موارد  تواندنداسیون نواری اجرا شده در زیر دیوار میودر مواردی ف -3

 .ضرورتی نداشته است

 بندی فوالدیکالف -0-0-0-0

 تراز زیر سقف -0-0-2-0

 .ه باشدای اجرا شدبندی افقی بایستی به صورت یکپارچه و بدون انقطاع و همچنین با اتصال مناسب با اجرزای باربر سازهشبکه کالف -0

باشد و همچنین مقاومت  01های مصرفی در این شرایط در صفحه دیوار بایستی معادل لنگر لختی تیرآهن نمره بایستی لنگر لختی پروفیل -2

 .برشی کالف بتن آرمه را نیز جان تیر ایفاد نماید

 .بندی فوالدی استفاده نمودن آرمه از کالفبندی بتتوان به جای کالفها بجز سقف بتن آرمه در جا ریخته شده میدر کلیه سقف -3
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 های موجودای ساختمانی کاربرد دستورالعمل بهسازی لرزهمحدوده -1-3
های های مصالح بنایی سنتی و ساختمانای و ارائه طرح بهسازی برای ساختمانجهت ارزیابی لرزه ، 361 نشریه ضوابط مندرج در فصل هفتم

تحمل رهای باربر آجری، بلوک سیمانی و ی بارهای قایم توسط دیوادر آنها تمام یا قسمت عمدهکه کاربرد داشته *دارمصالح بنایی کالف

 .طبقه تجاوز نماید سهها نباید از شود، الزم به ذکر است با توجه به ضوابط مندرج در این نشریه تعداد طبقات این گونه ساختمانمی

 

 ائیهای بنای سازهمراحل بهسازی لرزه -1-4
 .گرددباشد که درادامه ارائه میبخش کاری می هفتنیاز شامل ساختمانهای مصالح بنائی ای سازی و بهسازی لرزهمقاوم

 

 آوری اطالعات اولیه بازدید عینیجمع -1-4-1

های معماری نقشه در این مرحله گروه کارشناسی و تکنیسین ترسیم نقشه در محل پروژه حضور داشته و کلیه مراحل بازدید عینی اعم از تهیه

 .گیردت استفاده در گزارش کیفی صورت میو تهیه مستندات و تکمیل نمودن چک لیست اولیه جه

 

 تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی کیفی -1-4-2

اطالعات پردازد باید توجه داشت کلیه گروه کارشناسی در این مرحله با توجه به کلیه اطالعات موجود به تحلیل و ارزیابی کیفی ساختمان می

گیرد لذا قضاوت در مورد نیاز و یا عدم نیاز تنظیم شده در دفترچه مذکور با توجه به قضاوت مهندسی و مستندات موجود صورت می

گرددکارشناس بایستی در مرحله انتهائی پروژه چک لیست و صورت آزمایشات را جهت اجرا ساختمان به بهسازی به مرحله بعد موکول می

 .ر مکانیک خاک و ژئوتکنیک قرار دهددر اختیار مشاو

 آزمایشات و سونداژها -1-4-3

باشد دراین مرحله گروه مهندسین مشاور ژئوتکنیک و ای میسازی و بهسازی لرزههای مقاومسمت آزمایشات یکی از مهمترین بخشق

و نماینده مشاور اقدام به انجام مکانیک خاک با توجه به صورت آزمایشات ارائه شده از سوی مشاور طرح با حضور نماینده کارفرما 

گردد اهمیت این آزمایشات نموده و در نهایت نتایج با تایید مشاور ژئوتکنیک به مشاور طرح جهت استفاده در گزارشات ارجاع می

گیردلذا های و استنتاجات در گزارشات بر پایه آزمایشات و نتایج حاصله از آنها صورت میباشد که تمامی بررسیبخش بدان علت می

                                                        
ای ودستورالعمل بهسازی لررزه361موجود اعم از های ای ساختمانبهسازی لرزه ارزیابی بناهای سنگی و خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی مشمول ضوابط دستورالعمل)*(*

 .های معتبر صورت گیردها براساس مطالعات ویژه با توجه به دستور العملشوند والزم است بهسازی این ساختماننمی376های بنائی نشریه ساختمان
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های چون ساخت در این گرددالزم بذکر است نقشهها و یا ارائه طرح نادرست جهت بهسازی میعدم دقت موجب باال بردتن هزینه

 .گردندمرحله تهیه و جهت استفاده گزارش کمی تنظیم می

 گزارش ارزیابی کمی -1-4-4

ای سونداژها و بازدید عینی با توجه به نشریات بهسازی لرزه ها ودر این بخش مدلسازی ساختمان با استناد به نتایج آزمایشات و نقشه

گیری کلی مبنی بر نیاز و عدم نیاز سازه به بهسازی و بررسی نقاط کیرد و نتیجهصورت می 376و  361 نشریهساختمانهای مصالح بنائی 

باشدچنانچه یکی از فصول این بخش می ایگردد ارزیابی اجزای غیرسازهضعف ساختمان مورد مطالعه در انتهای گزارش ارائه می

و دستور بازسازی و یا تخریب توسط مشاور طرح  فوضعیت سازه بسیار نامناسب جهت بهسازی باشد دراین مرحله مطالعات متوق

 .گرددتنظیم وارائه می

 گزارشات ارائه طرح بهسازی -1-4-5

 گزارش ارائه طرح سه گزینه بهسازی -1-4-5-1

گردد که بندی بصورت تفضیلی ارائه میگزینه بهسازی با برآورد مالی و زمان سهمان مورد مطالعه در گزارش ارئه سه گزینه، برای ساخت

 .گرددها باتوجه به مدت زمان اجرا و برآورد مالی به عنوان گزینه برتر جهت ارائه طرح تفضیلی تعیین مینهایتاً یکی از گزینه

 گزارش ارائه طرح تفضیلی بهسازی لرزه ای -1-4-5-2

ائه طرح نهائی،گزینه برتر تعیین شده از گزارش سه گزینه به صورت کامل مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به انضمام در گزارش ار

 .گرددبندی کامل جهت تکمیل و تنظیم اسناد مناقصه تهیه وبه کارفرما ارائه میبرنامه زمانه ها بهسازی و بتهیه دفترچه مالی و نقشه



 ل دومصف

 جمع آوري اطالعات اوليه در ساختمانهاي مصالح بنائی
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 جمع آوری اطالعات اولیه بازدید عینی -2-1
بازدید عینی از پروژه در مرحله نخستین انجام مطالعات پذیری ساختمان در هنگام وقوع ترین مراحل در تشخیص وضعیت آسیبمیکی از مه

 .باشدای میبهسازی لرزه

 ید عینی شامل:مرحله بازد

 تهیه مستندات مصور 

 تهیه چک لیست اولیه توسط کارشناس حاضر در ساختمان 

 های معماریتهیه نقشه 

 

 مستندات مصور -2-2
باشد الزم بذکر است تصاویر اخذذ شذده از و نقاط ضعف در ساختمان میهای مختلف بنا این بخش از گزارش شامل تهیه تصاویر از قسمت

 :های زیر باشدساختمان در زمان تهیه قسمت مصور گزارش بایستی شامل بخش

 ایوضعیت موجود اجزای سازه 

 ایوضعیت موجود اجزای غیر سازه 

 های همجواروضعیت موجود سازه 

 

 تهیه چک لیست بازدید عینی -2-3
ای و دسذتورالعمل بهسذازی لذرزه063های موجذود نشذریه ای ساختمانمطالب ارائه شده در فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزهبا استناد به 

بایسذتی چذک لیسذت ارائذه شذده در ادامذه ایذن مباذت کذه بذا توجذه بذه نشذریات مذذکور و  076های بنذائی غیرمسذلح نشذریه ساختمان

FEMA310- FEMA178 وساز در ایران تنظیم گردیده در هنگام بازدید عینی توسط کارشناس طرح تکمیل و جهت تکمیذل و شرایط ساخت

 .گزارش کیفی در گزارش درج گردد
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  -1-2 جدول

 های مصالح بنائیپذیری ساختمانچک لیست ارزیابی سریع آسیب

 تصویر ساختمان نمای جنوبی تصویر ساختمان نمای شمالی

 ساختمان نمای غربیتصویر  تصویر ساختمان نمای شرقی

 نام ساختمان -4

 شهر مال احداث -2

 آدرس -0

 تاریخ طراحی -1

 تاریخ ساخت -1

 نام مشاور -6

 نام پیمانکار -7

 نام ناظر -8

 غیره درمانیآموزشی تجاری□ اداریمسکونیکاربری فعلی -9

 غیره درمانیآموزشی تجاری□ اداریمسکونیکاربری اولیه -43

 غربیشرقیجنوبیشمالیساختمانوضعیت  -44

 های مجاورموقعیت ساختمان نسبت به ساختمان -42

چهار طرف آزاد سه طرف آزاد دو طرف آزادیک طرف آزاد 

 ؟موجود استهای معماری آیا نقشه -40

بلیخیرناقص است 

 ؟ای موجود استهای سازهآیا نقشه -41

بلیخیرناقص است 

 ؟مااسبات موجود استآیا دفترچه  -41

بلیخیرناقص است 

 ؟آیا مدارک فنی ساخت موجود است -46

بلیخیرناقص است 

 ؟آیا ساختمان آسانسور دارد -47
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بلیخیر 

 ابعاد ساختمان به ترتیب طول، عرض و ارتفاع -48

 نسبت طول به عرض پالن -49

0کمتر از 0 0بیشتر از 

 ؟ شودساختمان دیگری احداث میآیا در مجاورت ساختمان مذکور،  -23

بلیخیر 

 ؟ات زیر زمینطبقتعداد نداردداردزیرزمین .........4تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین -24

 .متر بیشتر نباشد و از هر چهار طرف نیز با خاک ماصور باشد 4513ای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از زیرزمین طبقه*

 .متر بیشتر نباشد 4513ای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین از های مصالح بنایی زیر زمین طبقهدر ساختمان-22

کفایت می کند کفایت نمی کند مورد ندارد 

 .نمائیدجدول زیر را برای هر طبقهپر -20

 

 مشخصات کلی ساختمان -2-2 جدول

 طبقه
 زیر بنا

(2m) 

درصذذذد بازشذذذو 

 سقف

 ارتفاع

(m) 

ارتفاع سقف از تراز 

 (mپایه)
 طبقه تاریخ ساخت کاربری (Ton)وزن طبقه نوع سقف

   فعلی اولیه       

           

          

          جمع کل
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 ((مشخصات عمومی تکمیلی))

 

 کم متوسطزیادتأثیرخسارت در عملکرد ساختمان -21

 کم متوسط زیادپذیری شهراستفاده شدن ساختمان در آسیبتأثیر بی -21

 کم متوسطزیاد فاصله ساختمان از مراکز امدادی -26

 خیربلی مسیر امداد رسانی مناسب است -27

 های منطقهبافت ساختمان -28

 وضعیت مسیر خطوط آب، گاز، برق و تلفن -29

 تعداد متوسط حاضرین در ساختمان -03

 ضعیفمتوسطخوبمیزان توانایی حاضرین در نجات خود و دیگران  -04

 های اضطراریها و خروجیها و ورودینوع و مال خروجی -02

 غربی شمالی جنوبی شرقیهای مجاور وضعیت خیابان -00

 زیادمتوسطکمتراکم جمعیت در مال -01

 خیربلیهای امن در داخل یا نزدیک ساختمان وجود داردآیا مال -01

 ارزش فعلی ساختمان -06

 عمر ساختمانسال -07

 ارزش فرهنگی و تاریخی ساختمان -08

 ((اطالعات الزم برای تعیین نیروی زلزله))

 

 .A.3501                          3503  21 3.  3523شتاب مبنای طرح  -09

 IV III II Iنوع زمین -13

زمان تناوب زمین -14 T s 

 زمان تناوب اصلی ساختمان -12

Bضریب بازتاب ساختمان -10  

 وزن ساختمان شامل بار مرده بعالوه درصدی از بار زنده -11
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 ((ایاطالعات سازه))

 ایمشخصات عمومی مصالح سازه

 غیره سنگی چوب  بلوک سیمانی  آجرفوالدبتناینوع مصالح سازه -11

 غیره  چوب آجر فوالد بتن نوع مصالح سقف -16

 غیره )کامپوزیت( چوبیطاق ضربیتیرچه بلوکمشخصات سقف -17

 مترضخامت سقف به سانتی -18

 

 ((ایعمومی سیستم سازه مشخصات))

 غیر قابل مشاهده در این مرحلهنیاز به بررسی بیشتر خیربلیباشندآیا اجزایی از سازه دارای خوردگی می -19

 خیربلی آیا اجزایی از سازه دچار خسارت شده اند -13

 خیربلیاندای برداشته )حذف( شدهآیا بعضی از اعضا سازه -14

 خیر بلیای داده شده استاجزای سازه آیا تغییراتی در -12

 خیربلیآیا تعداد طبقات ساختمان اضافه شده است -10

 .گرددزدگی، خوردگی یا زوال مشاهده میآیا در اجزای فوالدی سیستم باربر جانبی یا ثقلی زنگ -11

بلیخیر نیاز به بررسی بیشترغیر قابل مشاهده در این مرحله 

 ؟گرددنی ترک خوردگی مشاهده میآیا در اجزای بت -11

 بلی، ترک قطری بلی، ترک مرزیخیر، بدون ترک مورد ندارد  نیاز به بررسی بیشترغیر قابل مشاهده در این مرحله 

 خیربلیباشدهای مجاور میای مشترک با ساختمانآیا ساختمان دارای اجزای سازه -16

 

 ((سیستم مقاوم ثقلی))

 با کالف قائم و افقی دیوار باربرسنتی  دیوار باربرثقلیسیستم مقاوم  -17

 

 ((سیستم مقاوم در برابر بار جانبی))

 اینوع سیستم سازه -18

 

 




