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پیشگفتار مترجمان

نخســتین ترجمــه ایــن راهنمــا در مــورد ســاختمان هــای بلنــد توســط کارگــروه CTBUH شــعبه ایران بــه ریاســت دکتــر پیمــان عســکری نژاد از مشــاوران ارشــد CTBUH  و با حمایــت دکتر 

شــهریار طاوســی تفرشــی، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکز انجام شــده اســت.

هــدف ایــن کارگــروه، ادامــه همــکاری بــا مؤسســه ســاختمان های بلنــد )USTBI( در شــهر نیویــورک و مؤسســه CTBUH در شــهر شــیکاگو بــرای انتشــار دســتورالعمل ها و کتاب هــای 

بیشــتر بــه زبــان فارســی و در نهایــت کمــک بــه انتقــال دانــش در زمینــه صنعــت ســاختمان های بلنــد اســت.

ــه  ــم انداز موسس ــرد. چش ــد ک ــه خواه ــدار ارائ ــمند پای ــد هوش ــاختمان های بلن ــاخت س ــی و س ــرای طراح ــی را ب ــد )USTBI( توصیه های ــاختمان های بلن ــه س ــک، مؤسس ــده نزدی در آین

ــاخت  ــی و س ــه طراح ــه در زمین ــت ک ــینی اس ــاران و مهندس ــجویان، معم ــت از دانش ــا و حمای ــا، وبیناره ــخنرانی ها، گواهینامه ه ــتانداردها، س ــت از اس ــد، حمای ــاختمان های بلن س

ــتند. ــال هس ــد فع ــاختمان های بلن ــت س ــی صنع ــداری و کربن زدای ــر پای ــز ب ــا تمرک ــد ب ــاختمان های بلن س
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پیشگفتار

در ســال 2008، کارگــروه لــرزه نــگاری شــورای ســاختمان های بلنــد و زیســتگاه شــهری )CTBUH(  نشــریه»توصیه هایــی بــرای طراحــی لــرزه ای ســاختمان های بلنــد« را تألیــف کــرد. 

ایــن ســند و جلســات کارگــروه متعاقــب آن نشــان داد کــه اجمــاع متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه فرآینــد طراحــی لــرزه ای مبتنــی بــر عملکــرد )PBSD(  اغلــب مناســب تر از رویکردهــای 

مبتنــی بــر آییــن نامه هــای تجویــزی بــرای طراحــی ســاختمان های بلنــد در مناطــق بــا لرزه خیــزی بــاال اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 75 درصــد از بلندتریــن ســاختمان های تکمیل شــده در 

 The Skyscraper ( ســال 2016 در مناطــق لرزه خیــز جهــان ســاخته شــده اند کــه در آن هــا نوعــی طراحــی و تحلیــل غیــر مبتنــی بــر دســتورالعمل بــرای تاییــد ســاختمان الزم بــوده اســت

Center, 2016( بدیهــی اســت کــه انتشــار اصــول طراحــی همــراه بــا از فرآینــد طراحــی PBSD بــرای مخاطبــان بیــن المللــی مفید خواهــد بــود. در نتیجــه، کارگــروه طراحی لــرزه ای مبتنی 
بــر عملکــرد ) CTBUH )PBSD بــا هــدف تولیــد نشــریه ای بــرای معرفــی اصــول PBSD بــه مخاطبــان بیــن المللــی و ارائــه نمونــه هایــی از کاربــرد آن تشــکیل شــد.

 PBSD جــا افتــاده اســت اســت، روش هــای مــورد اســتفاده بــرای 
ً
اگرچــه رویــه و پروتــکل بــرای طراحــی غیــر مبتنــی بــر دســتورالعمل در برخــی کشــورها )ماننــد چیــن و ژاپــن( کامــا

بصورتیکــه کــه در مناطــق غربــی ایــاالت متحــده انجــام می شــود بیــش از ســایر کشــورها مــورد توجــه می باشــد. دســتورالعمل های PBSD بــر اســاس شــیوه های محلــی مــورد بازنگــری 

قــرار گرفتــه و در طراحــی ســاختمان های بلنــد در مناطقــی از جملــه ترکیــه، فیلیپیــن و روســیه اجــرا شــده اند. روش هــای مــورد اســتفاده بــرای PBSD ســاختمان های خاقانــه و مقــرون بــه 

صرفــه ای را در ایــن مناطــق تولیــد کــرده اســت. در نتیجــه، ایــن نشــریه ممکــن اســت مرجــع مفیــدی باشــد بــرای متخصصانــی کــه در ســطح بین المللــی کار می کننــد، و بــرای حوزه هایی 

کــه بــه دنبــال توســعه دســتورالعمل ها و پروتکل هــای PBSD خــود بــرای یــک فرآینــد تاییــد طراحــی هســتند.

در اتخــاذ ایــن روش بــرای اســتفاده در خــارج از ایــاالت متحــده، مشــخص شــده اســت کــه شــیوه های طراحــی محلــی در ســطح بیــن المللــی متفــاوت خواهــد بــود. حوزه هــای فنــی کــه 

ممکــن اســت در آنجــا تفاوت هــای قابل توجهــی بــا رویــه ایــاالت متحــده رخ دهــد، شــامل معیارهــای عملکــرد، فرآیندهــای تأییــد، اســتانداردهای طراحــی مــواد و تعاریــف خطر لــرزه ای 

اســت. مهندســان ســازه محلــی بایــد از نزدیــک ایــن مســائل را بــا شــهرداری های محلــی و مقامــات تاییــد کننــده مربوطــه بررســی و حــل و فصــل کنند.

هــدف گــروه کاری )CTBUH )PBSD ایــن اســت کــه ایــن روش هــا را در بیــن مخاطبــان بیــن المللــی بــرای پیشــرفت و گســترش اصــول PBSD منتشــر کنــد. عــاوه بر ایــن، ارائــه چندین 

 هنــگام اســتفاده از PBSD بــرای طراحــی ســاختمان های بلنــد بــا آن مواجــه می شــوند و اینکــه مهندســان مجــرب چگونــه آنهــا را حــل 
ً
نمونــه مطالعــه مــوردی، مســائلی را کــه معمــوال

ــد. ــان می ده ــد را نش کرده ان
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کنش: یک نیرو، لنگر، کرنش، جابجایی یا یک تغییر شکل دیگر ناشی از اعمال ترکیبات بار طراحی.

شدت آریاس: یک مقیاس قدرت حرکت زمین.

مهاربنــد کمانــش ناپذیــر )BBR(: یــک عضــو ســازه ای طراحــی شــده بــرای نشــان دادن رفتــار تســلیم خــوب کنتــرل شــده و قابــل پیــش بینــی در بارگــذاری کششــی، فشــاری و چرخــه ای. ایــن 

شــامل یــک صفحــه هســته فــوالدی اســت کــه در یــک پوســته فــوالدی بیرونــی پــر از مــات قــرار گرفتــه اســت کــه از کمانــش فشــاری جلوگیــری مــی کنــد.

طراحــی ظرفیــت: یــک روش طراحــی کــه ســازه را بــه گونــه ای پیکربنــدی می کنــد کــه رفتــار تســلیم و غیرکشســانی را در مکان هــای خاصــی متمرکــز کنــد کــه در آنجــا اجــزاء بــرای توســعه قابــل 

 در هنــگام پاســخ بــه 
ً
اعتمــاد چنیــن رفتــاری بــا جزئیــات مشــخص شــده اند. ایــن رفتــار شــکل پذیــر اجــازه مــی دهــد تــا تقاضاهــای لــرزه ای در ســایر بخــش هــای ســازه کاهــش یابــد تــا اساســا

زلزلــه االســتیک باقــی بماند.

مقاومت capping: حداکثر مقاومتی که توسط یک جزء سازه ای تحت بارگذاری یکنواخت به دست می آید.

CBC: آیین نامه ساختمانی کالیفرنیا

طیف میانگین مشروط)CMS( : روشی برای محاسبه یک طیف پاسخ متوسط مشروط به وقوع یک شتاب طیفی هدف در دوره مورد نظر.

اقدام بحرانی: اقدامات کنترل شده تحت اثر نیرو که در آنها مود شکست عواقب شدیدی برای پایداری سازه تحت بارهای ثقلی و/یا جانبی دارد.

کنش تغییر شکل کنترل شده : عملی که برای آن ظرفیت تغییر شکل غیراالستیک قابل اعتماد بدون فروپاشی مقاومت بحرانی قابل دستیابی است.

زمین لرزه طراحی )DE(: لرزش زمین با 2/3 لرزش زمین MCER تعریف می شود.

نســبت تقاضــا بــه ظرفیــت )DCR(: تقاضــا )مقــدار نیــرو یــا تغییــر شــکل پیش بینی شــده بــرای رخ دادن در رویــداد لــرزه ای مشــخص( تقســیم بــر ظرفیــت )مقــدار حــد بــاالی پیش بینی شــده 

مقاومــت عضــو یــا توانایــی پذیــرش تغییر شــکل(.

تحلیل خطر لرزه ای قطعی )DSHA(: وقوع یک زلزله با بزرگی خاص را بر روی یک گسل خاص در فاصله ای از یک سایت در نظر می گیرد.

نیــروی جانبــی معــادل)ELF( : یــک الگــوی تعریــف شــده از نیروهــای اســتاتیکی افقــی اعمــال شــده بــه تمــام ســطوح طبقــات بــرای تقریــب بــرش کلــی ســاختمان و نیروهــای لنگــر واژگونی 

 در رویکردهــای ســاده شــده بــرای طراحــی لــرزه ای اســتفاده مــی شــود.
ً
ناشــی از رویدادهــای لــرزه ای. معمــوال

استحکام مورد انتظار: حداکثر مقاومت احتمالی یک جزء سازه ای با در نظر گرفتن تنوع ذاتی در مقاومت مصالح و سخت شدن کرنش.

اثر نیروی کنترل شده: کنشی که ظرفیت تغییر شکل غیراالستیک برای آن تضمین نشده است.

تحلیل پاسخ زمین: یک تکنیک محاسباتی مبتنی بر نظریه انتشار موج برای تخمین لرزش زمین در یک سایت.

سطح خطر: احتمال فراگذشت در یک بازه زمانی معین )یا دوره بازگشت( که در آن شدت لرزش زمین اندازه گیری می شود.

نســبت رانــش جانبــی بیــن طبقــه)IDR(: حداکثــر تفــاوت در جابجایــی هــای جانبــی در دو ســطح طبقــه مجــاور کــه پیــش بینــی مــی شــود در طــول یــک رویــداد لــرزه ای روی دهــد، تقســیم بــر 

ارتفــاع طبقــه بیــن آن ســطوح.

IBC: آیین نامه بین المللی ساختمان

LATBSDC: شــورای طراحــی ســازه ای ســاختمان هــای بلنــد لــس آنجلــس)http://www.tallbuildings.org/(. LATBSDC در ســال 1988 تشــکیل شــد و دســتورالعمل هایی را بــرای 

طراحــی ســاختمان های بلنــد در لس آنجلــس بــا سیســتم های مقــاوم در برابــر نیــروی جانبــی کــه توســط قوانیــن حاکــم تشــخیص داده نمی شــوند، تولیــد می کنــد LATBSDC همچنیــن یــک 

ســازمان رابــط بــا CTBUH اســت.

مقاومت حد پایین: حداقل مقاومت احتمالی که یک جزء سازه ای ممکن است با در نظر گرفتن تنوع بالقوه در مقاومت مصالح و طرز کار ایجاد کند.
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حداکثر زمین لرزه در نظر گرفته شده، هدف خطر)MCE(: سطح لرزش مشخص شده توسط استاندارد ASCE 7 به عنوان مبنایی برای استخراج حرکات زمین طراحی.

بارگذاری یکنواخت: بارگذاری یک جزء سازه ای که در آن جابجایی به طور یکنواخت بدون تخلیه یا بارگذاری مجدد افزایش می یابد.

NEHRP: برنامه ملی کاهش خطرات زمین لرزه.

تحلیل تاریخچه پاسخ غیرخطی)NRHA(: RHA که در آن غیرخطی بودن مصالح و هندسه در نظر گرفته می شود.

NIST: موسسه ملی استاندارد و فناوری

اقدامات غیر بحرانی: اثرات نیروی کنترل شده که در آن شکست منجر به ناپایداری سازه ای یا آسیب بالقوه تهدید کننده عمر سازه نمی شود.

حداکثر مقاومت: حداکثر مقاومتی که یک جزء تحت یک پروتکل بارگذاری خاص ایجاد می کند.

طراحــی لــرزه ای مبتنــی بــر عملکــرد)PBSD( : یــک روش طراحــی لــرزه ای ســاختمان اســت کــه اســتثناء، بهبــود یــا تأییــد عملکــرد مفــاد آییــن نامــه ســاختمان را از طریــق ارزیابــی صریــح 

اهــداف عملکــرد تســهیل می کنــد.

حداکثر شتاب زمین)PGA( : در رابطه با نگاشت سری زمانی، حداکثر دامنه شتابی که بر روی عرض نگاشت ثبت می شود.

PEER/TBI: تحقیقــات مهندســی زلزلــه اقیانــوس آرام / ابتــکار ســاختمان هــای بلنــد )http://peer.berkeley.edu/tbil(. مرکــز تحقیقــات مهندســی زلزلــه اقیانــوس آرام )PEER( بــا رهبری 

یــک ابتــکار بــرای توســعه معیارهــای طراحــی کــه ســاختمان هــای بلنــد ایمــن و قابــل اســتفاده را پــس از زلزلــه هــای آینــده تضمیــن مــی کند، بــه افزایــش ســاخت و ســازهای بلندمرتبــه با اســتفاده 

از سیســتم هــای قــاب بنــدی جدیــد پاســخ داده اســت.

تحلیل خطر لرزه ای احتمالی)PSHA( : تناوب وقوع خطر لرزه ای را در مکانی که دامنه حرکت زمین بزرگتر از مقدار مشخص شده است، تعیین می کند.

دوره بازگشــت: میانگیــن فاصلــه زمانــی بیــن شــدت تــکان دادن کــه برابــر یــا بیشــتر از یــک مقــدار مشــخص شــده اســت کــه بــه عنــوان فاصلــه بازگشــت نیــز شــناخته مــی شــود. تنــاوب ســاالنه 

تجــاوز از شــدت معیــن برابــر اســت بــا معکــوس دوره بازگشــت بــرای آن شــدت.

تحلیــل تاریخچــه پاســخ ها )RHA(: همچنیــن بــه عنــوان تحلیــل تاریخچــه زمانــی )THA( نامیــده مــی شــود، ایــن نــوع تحلیــل مــی توانــد خطــی یــا غیرخطی باشــد و شــامل تحلیــل مرحله 

زمانــی اســت کــه یــک راه حــل بــرای تمــام اجــزای یــک ســازه در هــر مرحلــه زمانــی در طــول یــک نگاشــت تاریخچــه زمانــی حرکــت زمیــن بــه دســت مــی آورد. 

 
ً
تحلیــل طیــف پاســخ)RSA( : یــک روش تحلیــل آمــاری دینامیکــی خطــی اســت کــه ســهم هر حالــت طبیعــی ارتعــاش را بــرای نشــان دادن حداکثــر پاســخ لــرزه ای احتمالی یک ســازه اساســا

االســتیک انــدازه گیــری مــی کند.

طبقه بندی ریسک: طبقه بندی ساختمان ها برای تعیین بارهای زلزله بر اساس ریسک مرتبط با عملکرد غیرقابل قبول.

زمیــن لــرزه ســطح ســرویس)SLE( : لــرزش زمیــن بــا طیــف پاســخ شــتاب میــرا شــده االســتیک 2.5% کــه دوره بازگشــت 43 ســال دارد، تقریبــا معــادل 50% احتمــال فراگذشــت در 30 ســال 

اســت.

 کمتــر از یــک اســت کــه در تحلیــل هــای کامپیوتــری بــرای کاهــش ســختی مؤثــر یــک عضو بــه دلیــل آســیب در زلزلــه اســتفاده می شــود. آنها 
ً
اصــاح کننــده خــواص مقطــع: مقــداری معمــوال

بــر اســاس شــدت تــکان دادن و آزمایــش تجربــی انتخــاب مــی شــوند و در برخــی مــوارد ممکــن اســت توســط اســتاندارد طراحــی حاکم تعیین شــوند.

تحلیل پاسخ سایت: تحلیل انتشار موج از طریق یک محیط خاکی مورد استفاده برای ارزیابی اثر بر شکل طیفی زمین شناسی محلی.

مقاومت مشخصه: حداقل مقاومت طراحی مشخص شده یک عنصر سازه ای.

اثر متقابل خاک و سازه)SSI(:  فرآیندی که در آن پاسخ خاک بر پاسخ سازه تأثیر می گذارد. روش های طراحی مرسوم این تأثیر را نادیده می گیرند.

مهندس سازه نگاشت )SEOR(:  مهندس مسئول طراحی و مجوز سیستم سازه.

طیف خطر یکنواخت: یک طیف پاسخ شتاب ویژه مکان ساخته شده به گونه ای که عرض محور قائم در هر دوره دارای احتمال فراگذشت یا دوره بازگشت یکسان باشد.





 فصل اول
 معرفی
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مقدمه
طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد )PBSD(، یــک روش طراحــی ســازه اســت کــه در مناطــق شــهری غــرب آمریــکا مخصوصــا بــرای طراحــی ســازه های بلنــد مرتبــه مــورد اســتفاده قرار 

می گیــرد. ایــن شــیوه طراحــی زمینــه را بــرای انعطــاف در طراحــی و بــه کار گیــری فرصت هــای طراحــی بــرای بــاال بــردن عملکــرد ســازه و همچنیــن پیــش بــردن روش هــای نوآورانــه، فراهم 

می ســازد. متــداول تریــن اســتفاده عملیاتــی طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد، تحقــق بخشــیدن بــه اســتثناهای در الزامــات توصیــه شــده توســط آئیــن نامــه، هماننــد حداکثر ارتفــاع در 

سیســتم ســازه ای مــورد اســتفاده، می باشــد. دومیــن کاربــرد طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد ایجــاد امــکان دســتیابی بــه ســطوح عملکــردی باالتــر بــرای ســازه در شــدت های مختلف 

زلزلــه اســت.  یــک جــزء طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد، تحلیــل تاریخچــه پاســخ غیــر خطــی )NRHA( می باشــد. ایــن روش پیشــرفته تحلیــل در پروســه طراحــی بــرای مناطــق 

ــت.  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــزی و... ب ــن، مال ــن، فیلیپی ــد چی ــاال مانن ــرزه ای ب ــر ل ــا خط ب

الزامــات طراحــی مــورد نیــاز PBSD گســترده هســتند و مســتلزم دانــش قابــل توجهــی در 

حــوزه طراحــی لــرزه ای غیــر خطــی، عملکــرد ســاختمان و مدلســازی تحلیلی می باشــند. 

ایــن خواســته ها نــه تنهــا باعــث محــدود شــدن طراحــی ســازه ها نیســتند، بلکــه منجــر بــه 

طراحــی تعــدادی ســازه های بلنــد بســیار بهینــه شــده اســت کــه بــا اســتفاده از روش هــای 

ســنتی طراحــی بــر اســاس تجویــزات آییــن نامــه ای، هیچــگاه میســر نبــود.

طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد هــم اکنــون در تعــداد زیــادی از مراکز شــهری ایاالت 

متحــده آمریــکا ماننــد لس آنجلــس )تصویــر 1-1 و 1-2(، سانفرانسیســکو، ســیاتل، ســن 

دیگــو و ســالت لیــک ســیتی  مقبــول می باشــد. نســخه فعلــی آییــن نامــه بارگــذاری جامعه 

مهندســین عمــران آمریــکا )ASCE 7-16( شــامل یــک چارچــوب طراحــی بــا جزییــات 

PBSD اســت کــه امــکان اســتفاده از روش هــای PBSD بــا بهــره گیــری از این اســتانداردها 
را فراهــم می ســازد. مقبولیــت عمومــی ایــن متــد در ایــاالت متحــده آمریــکا، درک کاملتــر 

از پاســخ ســاختمان در هنــگام وقــوع زلزلــه و همچنیــن ایجــاد زمینــه راهکار هــای نوآورانــه 

در طراحــی لــرزه ای را، در پــی خواهــد داشــت.

ــراه  ــه هم ــرد ب ــاس عملک ــر اس ــازه ب ــی س ــی از روش طراح ــک درک عموم ــاب ی ــن کت ای

مثالهایــی از شــرکت های پیشــگام مهندســی ســازه بــا پیشــینه طراحــی ســازه های بلنــد در 

مناطــق لــرزه خیــز را، بــرای پیمانــکاران، توســعه دهنــدگان و مهندســین ســازه در ایــاالت 

متحــده و ســایر نقــاط جهــان، فراهــم می ســازد. هــدف ایــن کتــاب ارائــه یــک آییــن نامــه 

ــند  ــه س ــد بلک ــتورالعملهای PEER/TBI و LATBSDC نمی باش ــا دس ــد ASCE7 ی مانن

راهبــردی بــرای معرفــی طراحــی بــر اســاس عملکــرد بــه مخاطــب بیــن المللــی اســت. 

مهندســین ســازه بایــد در پــی توســعه اصــول طراحــی منحصــر بــه فــرد بــرای هــر پــروژه بر 

اســاس مراجــع  و لحــاظ کــردن شــرایط منطقــه ای بــرای گام برداشــتن در راســتای تصویــب 

پــروژه، باشــند. متــد PBSD بــه طــور مســتمر در حــال تکامــل اســت ومــی بایســت از بــه 
 PBSD،تصویر 1-1 وان رینکون هیل، سانفرانسیسکو.طراحی شده بر اساس الزامات
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فصل اول: معرفی 15طراحی لرزه ای ساختمان های بلند بر اساس عملكرد

ــت. ــن نامه هــا و دســتور العمل هــا بهــره گرف ــن آیی روز تری

1-1 بررسی اجمالی طراحی لرزه ای بر اساس عملكرد 
طراحــی لــرزه ای بــر اســاس عملکــرد یــک روش کامــا توســعه یافتــه طراحــی اســت کــه انعطــاف در طراحــی بســیار بیشــتری در مقایســه بــا روشــهای بــر پایــه آییــن نامــه را بــه ارمغــان 

مــی آورد. البتــه، ایــن روش نیــاز بــه تــاش بیشــتری در مباحــث طراحــی  و تحلیــل دارد چراکــه نیــاز بــه صحــت ســنجی عملکــرد ســاختمان در ســطوح مختلــف لــرزه ای بــا اســتفاده از 

روشــهای تحلیــل خطــی و غیــر خطــی ســازه، وجــود دارد. در طراحــی ســازه بــر اســاس عملکــرد اولین 

ــه  اصــول مهندســی بــرای تناســب و جزئیــات سیســتم های ســازه ای و مولفــه هایــش بــرای وصــول ب

اهــداف عملکــردی تعییــن شــده، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

در اســتفاده از روش PBSD، تمرکــز مهنــدس ســازه از "رویکــرد طراحــی  بــر اســاس چک-لیســت های 

مفــاد آئیــن نامــه" بــه "نیــاز بــه شــناخت کامــل از عملکــرد ســازه ومنطــق حاکــم بــر آئیــن نامــه" تغییــر 

می یابــد. یافتــن راه حــل بــر اســاس دانشــی غنــی تــر از رفتار لــرزه ای ســاختمان غالبــا منجر بــه راه حلی 

بهینــه از لحــاظ اقتصــادی کــه تمامــی ســطوح عملکــردی مــورد نظــر نیــز ارضــا می کنــد، می شــود.

ــمگیر  ــیار چش ــای آن بس ــن، مزای ــت لک ــر اس ــده ت ــی پیچی ــر طراح ــه روش PBSD، از منظ اگرچ

ــا و  ــه از فضا ه ــتفاده بهین ــاخت، اس ــای س ــش هزینه ه ــه کاه ــوان ب ــا می ت ــن مزیت ه ــد. از ای می باش

ــر، اشــاره کــرد. ــرزه ای بهت عملکــرد ل

PBSD 1-2 اهداف
ــه کار  ــادی ب ــل زی ــرای دالی ــازه روش PBSD را ب ــان س ــدگان و مهندس ــعه دهن توس

می گیرنــد. اهــداف متــداول اســتفاده از روش PBSD عبارتنــد از:
امــکان ایجــاد اســتثناها در آئیــن نامه هــا، ماننــد محدودیــت ارتفــاع بــرای سیســتم باربــر جانبــی 	 

اتخــاذ شــده

اســتفاده از سیســتم های باربــر لــرزه ای و روش هــای نوآورانــه طراحــی کــه در آئیــن نامــه بــه آنهــا 	 

اشــاره نشــده اســت.

اســتفاده از متریــال پرمقــاوت و دســتگاه های مکانیکــی کــه در آئیــن نامه به آنها اشــاره نشــده اســت.	 

کاهــش آســیب ســازه ای و غیــر ســازه ای از طریــق اهــداف ارتقــا یافتــه عملکــرد لــرزه ای در ســطوح 	 

ــخص زلزله مش

ــه آن اشــاره نشــده اســت، سیســتم  ــه ب ــن نام ــرزه ای کــه در آئی ــر ل ــداول بارب یکــی از سیســتم های مت

ــرزه ای  ــر ل ــن مــورد مشــمول 82 سیســتم بارب ــکا ای ــاالت متحــده آمری هسته-بســت می باشــد. در ای

ــی  ــی و طراح ــکان ارزیاب ــتفاده از روش PBSD ام ــد. اس ــط  ASCE7 نمی باش ــده توس ــایی ش شناس

 PBSD.بر اساس آنجلس.طراحی  تصویر 1-2 ویلشیر گرند سنتر، لس 
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