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هـاي ایـن انتـشارات، بـه           اعتماد شما به کتاب    از قدردانی و   نهادن   ارج  ضمن نوآورنشر  

لّفـان و مترجمـان و      رسـاند کـه همکـاران ایـن انتـشارات، اعـم از مؤ               استحضارتان می 
ت خود را بـراي ارائـۀ           هاي مختلف آماده    کارگروه سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و هم

اند که اثـري   اند و تالش کرده کار بسته   کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به       
اقل هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي  را ارائه نمایند که از حد

ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشدعل می و فرهنگی و هم از نظر کیفی .  
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال،           رغم تمامی تالش    د، علی وجو  بااین

توان الزاماً مبرّا  باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی       
شکال دانست     از   ـدات حرفـه       ازسوي. نقص و ا اي و اخالقـی   دیگر، این انتشارت بنابه تعه

خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق       
 احتمـالی   ، ازهرگونـه اشـکال    ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی           ممکن، به 

  .  رفع نمایدهاي بعدي ها و ویرایش  را در چاپها هاي منتشرة خود آگاه شده و آن کتاب
که حین مطالعۀ کتاب      ، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی       راستا  دراین   لذا  

با اشکاالت، نواقص و یـا ایرادهـاي شـکلی یـا محتـوایی در آن برخـورد نمودیـد، اگـر           
شـدة    یشاید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرا        اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده       

، پس از هماهنگی با انتـشارات، ارسـال نماییـد، و نیـز              نوآورخود را با هزینۀ انتشارات      
ایـد، لطـف کـرده        اي یادداشـت نمـوده      چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه       

عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیـل انتـشارات        
هاي بعدي کتـاب      ها و ویرایش    تا این موارد بررسی شده و در چاپ        ارسال نمایید،    نوآور

اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سـطح کیفـی،     
  . شکلی و ساختاري آن گردد

دانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و   نوآورنشر   ضمن ابراز امتنان از این عمل متعه ،
ر تقــدیر و تــشکر از ایــن همــدلی و همکــاري علمــی و فرهنگــی، منظــو گرانقــدر، بــه

، نسخۀ دیگري   باشند، متناسب با میزان اصالحات    که اصالحات درست و بجا        درصورتی
عنـوان   شدة آن و نیز از سایر کتب منتـشرة خـود را بـه    از همان کتاب و یا چاپ اصالح  

که اصالحات تأثیرگـذار      تینماید، و درصور    هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می      
  . شود  شما تقدیر میاز زحمات کتاب نیزباشند در مقدمۀ چاپ بعدي 

 پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و        هرگونه آورندگان کتاب، از     و پدید  نوآورهمچنین نشر   
کارهاي شما عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و         راه

  . نمایند اقانه استقبال میعلمی آن صمیمانه و مشت
  نوآورنشر   

  66484191- 2: تلفن  
  www. noavarpub. com  
  info@noavarpub. com  
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پس از حمد و ثناي الهی و سالم و درود و صلوات و تحیت فـراوان نثـار                  
و دوازده ستاره آسمان امامـت و والیـت و          ) ص (حضرت محمد مصطفی  

اظهار میدارم که بـسیار خرسـندم        ماه پرفروز آسمان عصمت و طهارت،     
که خداوند متعال یکبار دیگر توفیق خدمت را به این حقیر عطـا فرمـود         
تا بار دیگر هرچند کم مقدار و ناچیز اداي دین نـسبت بـه ایـران عزیـز                  

  . کرده باشم
 نامـه    آیـین  دربردارنـده مهمتـرین نکـات آخـرین ویـرایش         تاب حاضر   ک

) 2800سـتاندارد   ویـرایش چهـارم ا     (ها در برابـر زلزلـه     طراحی ساختمان 
صحت مطالب، ارقام، اعداد و دیدگاههاي علمی بر عهده کمیته          . باشد  می

 است و لذا ناشر و نگارنده این سطور مسئولیتی          نامه   آیین دائمی بازنگري 
  . بال ندارنددر این ق

بـا وجـود    . امید است که این کتاب براي خوانندگان مثمر ثمر واقع شود          
سعی و تالش فراوان در تالیف و تدوین به منظور عـدم اشـتباه و خطـا،                 

نگارنده  ( وجود داشته باشد   کتابممکن است غلطها و خطاهایی در این        
 در  تعـداد غلطهـا را بـه حـداقل برسـاند؛           المقـدور   حتـی سعی نموده تـا     

 ویرایش چهـار بـیش از سـی غلـط وجـود داشـت کـه                 2800 نامه  آیین
لـذا از خواننـدگان     ) .نگارنده در این کتـاب صـحیح آنهـا را آورده اسـت            

آور ده و در صورت امکان غلطها را یـاد        محترم تقاضا دارم بنده را عفو کر      
  . شوند

  
  التوفیق ...و من ا

  با تشکر و سپاس
  محمد حسین علیزاده برزي



  
  
یه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     کل

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   
لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول،             . است نوآوربه نشر   

ها و موارد دیگـر، و نیـز هـر گونـه      تاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایتتصاویر این ک 
استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   

برداري از کتاب، نشر الکترونیکـی، هـر نـوع            تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         
 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون        ی دي، دي  صورت اینترنتی، س    انتشار به 

 اسـت، و متخلّفـین    حـرام شرعاً نیز  ممنوع و غیرقانونی بوده و     نوآوراجازه کتبی از نشر     
 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 

رد صورت فایل ورد یا پی دي اف و موا به نوآوربا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 
که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این

هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 
را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور  نوآور

ین انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به اینترنتی ا
شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل قانونی  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
پلیس رسیدگی به جرایم  (پلیس فتاگ و ارشاد اسالمی، انتشارات از طریق وزارت فرهن

و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده ) اي و اینترنتی رایانه
و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار 

  .گردد رات و مؤلّف از متخلّف اخذ میداده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشا
که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ  همچنین درصورتی

فست از کتب انتشارات  رسانی  نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطّالع نوآورریسو، اُ
زعین محترم، از ط وریق وزارت فرهنگ و تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی 
  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .م است و شرعاً نیز حرااز نظر قانونی غیرمجاز

مشاهده هر گونه تخلّف از از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت  نوآورانتشارات 
 021 66484191 - 2هاي  به شماره نوآورهاي انتشارات  وارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل م

یا از طریق و  info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس09123076748و 
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع  www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

  عنوان  عمل آید، و نیز به حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به
  .نیز هدیه دریافت نمایند نوآورتشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات      
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   راحیـ طنامه  آییناتــنک

   در برابر زلزلهساختمانها

  : طراحی ساختمان در برابر زلزلهنامه  آیینف مهم و کاربرديیتعار
 يهـا  مکان غییرت و تالشها روي بر قائم بارهاي  اثر ثانویهبه: P  ) (P – DeltaEffect -  ∆ اثر

  . آید  میوجود به سازه در شده ایجاد شکلهاي تغییر علت به کهشود می گفته قاب اجزاي
 به نوعی اتّصال تیر به سـتون  :)Khorjini Connection Connection (اتصال خورجینی

 و هر تیر بـه وسـیله دو   که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور کرده   شود  می اطالق
  . گردد  مینبشی از باال و پایین به ستون متّصل

، به مقدار کل نیروي جانبی و یـا بـرش طـرح در تـراز پایـه     : )Base shear (برش پایه
  . برش پایه گویند
کـه   شـود  مـی   دسته از بناهایی اطـالق به آن: )Essential Facilities (بناهاي ضروري

  . برداري باقی بماند الزم است پس از وقوع زلزله قابل بهره
 طراحـی در ترازهـاي بـاالتر از    به مجموع نیروهاي جانبی: )Story shear (برش طبقه

  . گویند  میطبقه مورد نظر، برش طبقه
  به سـازه منتقـل     در آن تراز حرکت زمین     شود  می ترازي است که فرض   : )Base (تراز پایه 

در ضـمن بـر    .شـود  می  سازه در ارتعاش دینامیکی محسوبگاه  تکیه، یا به عنوان  شود  می
  . اساس این فرض سازه از این تراز به باال داراي حرکتی مستقل از زمین است

 یک کف نسبت به کف به تغییر مکان جانبی: )Story Drift ( طبقهتغییر مکان نسبی
   .شود می پایین آن گفته

 مهاربندي افقی و تقریباً افقـی     هاي    و یا سیستم  ها    بامها،    کف: )Diaphragm (دیافراگم
به اجزاي  اي    را با عملکرد میان صفحه    ) انبی زلزله بار ج  ( که نیروهاي جانبی   باشد  می

  . کند می منتقل) قائم باربر جانبیهاي  و یا سیستم (مقاوم قائم
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گویند که نیروهاي افقـی را بـا     می به دیواريدیوار برشی: )Shear Wall (دیوار برشی
  . ه شالوده منتقل نمایدتحمل نموده و باي  عملکرد میان صفحه

 نامتراکم اشباع شده گفتهاي  ماسههاي  به حالتی از زمین: )Lique faction (روانگرایی
به هم خورده و زمین ها  ، که در آن به دلیل حرکت ناشی از زلزله تعادل دانه          شود  می

  .  رو به رو گردد و نشست زیاد باربريبا کاهش شدید مقاومت
، که براي محاسـبۀ     باشد  می  مجموع سختی جانبی اعضاي باربر جانبی      :سختی طبقه 

 نمود و کلیه     واحدي را در سقف طبقه مورد نظر وارد         تغییر مکان جانبی   توان  می آن
  . طبقات زیرین را بدون حرکت فرض کرد

کـه در   شـود  مـی  به سیستمی گفته: )Bearing Wall system (سیستم دیوارهاي باربر
   .شوند می آن باربرهاي قائم به طور عمده و بارهاي جانبی کالً توسط دیوارها تحمل

گویند که در آن   میبه سیستمی: )Building Frame system (سیستم قاب ساختمانی
فـضایی و بارهـاي جـانبی کـالً توسـط      هـاي    بارهاي قائم به طور عمده توسـط قـاب        

  . گردند  میه تحملمهاربندي شدهاي   و یا قابدیوارهاي برشی
که در آن کلیـه   شود می به سیستمی گفته: )Moment Frame System (شیسیستم قاب خم

م به طور عمده و بارهـاي جانبی کالً توسط قاب    .شوند می خمشی تحملهاي  بارهاي قاـئ
هـاي   تمی اسـت متـشکل از قـاب   سسیـ : )Dual System (سیستم دوگانه یا ترکیبـی 

 به منظـور مقاومـت    ها     یا مهاربندي  ا دیوارهاي برشی  خمشی ویژه یا متوسط همراه ب     
در این سیـستم بارهـاي قـائم بـه طـور عمـده بـه وسـیله                  . در برابر نیروهاي جانبی   

خمشی و دیوارهاي برشـی یـا      هاي    خمشی و بارهاي جانبی کالً توسط قاب      هاي    قاب
   .شود می ه تحملاربندي شدمههاي  قاب
 که در آن اعـضا در تمـام و یـا           باشد  می  خصوصیتی از سازه   :)Ductility (پذیري  شکل

، قـادر بـه قبـول تغییـر     قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل مالحظه در مقاومـت  
  . باشند  میعمدتاً پالستیکهاي  شکل

 درصد سختی جـانبی  70گویند که سختی جانبی آن از اي  به طبقه: )Soft story (طبقه نرم
  . سه طبقه روي خود، کمتر باشدهاي   درصد متوسط سختی80طبقه روي خود و یا 

گویند کـه سـختی جـانبی آن از    اي  به طبقه: )Extreme Soft Story (طبقه خیلی نرم
سـه  هـاي    درصد متوسـط سـختی  70درصد سختی جانبی طبقه روي خود و یا          60

  . طبقه روي خود کمتر باشد
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 جانبی آن نـسبت بـه   گویند که مقاومت میاي  به طبقه: )Weak Story (طبقه ضعیف
  .  درصد کمتر باشد80طبقه باالي خود، از 
 جـانبی  گویند کـه مقاومـت  اي  به طبقه: )Extreme Weak Story (طبقه خیلی ضعیف

  .  درصد کمتر باشد65آن نسبت به طبقه باالي خود، از 
 که به شکل خرپاي قائم شود می به قابی گفته: )Braced Frame (قاب مهاربندي شده

  در برابـر نیروهـاي جـانبی      و از آن به منظور مقاومـت       باشد  می مگرا یا واگرا  از نوع ه  
  . گردد  میاستفاده

اي  به قاب مهاربنـدي شـده  : )Concentric Braced Frame ( همگراقاب مهاربندي شده
هاي اعضاي مـورب در فاصـله کمـی از محـل            گویند که در آن حداقل یکی از دو انت        

در این گونـه  . تقاطع تیر با ستون و یا تیر با عضو مورب دیگر، محور تیر را قطع کند           
  . گیرند  میتیرها عالوه بر فشار و کشش، تحت خمش و برش قرارها  قاب

اي  ب مهاربنـدي شـده  بـه قـا  : )Eccentric Braced Frame ( واگـرا قاب مهاربندي شده
گویند که در آن حداقل یکی از دو انتهاي اعـضاي مـورب در امتـداد عـضو و در                     می

هـا   اعضاي مورب عموماً تیرها را قطع کرده و آن    . فاصله کمی با محور تیر تالقی کند      
  . دهند  میرا عالوه بر فشار و کشش تحت خمش و برش قرار

اي  ، بـه نقطـه  ختی یا مرکز صلبیت طبقهمرکز س: )Center of Rigidity (مرکز سختی
که در صورتی که نیروي برشی طبقه در آن نقطه وارد شـود، طبقـه                شود  می اطالق

  . تنها تغییر شکل جانبی انتقالی داشته و هیچ گونه پیچشی در آن مشاهده نگردد
عضو به منظور تحمـل نیروهــاي وارده،   به ظرفیـت باربري یک   : )Strenght (مقاومت
 يبـردار   بهرهمقاومت یک عضـو ممکن است به منظـور بارگذاري         . گویند  می مقاومت

 و یـا مقاومـت    تعریف گردد که در ایـن صـورت مقاومـت مجـاز     و یا بارگذاري نهایی   
   .شود می  نامیدهنهایی

به نسبت تغییر مکان نسبی طبقـه بـه   : )Story Drift Ratio (نسبت تغییر مکان طبقه
  . گویند  میارتفاع طبقه، نسبت تغییر مکان طبقه

 سـال عمـر     50گویند که احتمال فرا گذشـت آن در         اي     به زلزله  :زلزله خیلی شدید  
  .  درصد کمتر باشد10ید سازه، از مف

 سـال عمـر   50که احتمـال فراگذشـت آن در    شود می گفتهاي   به زلزله:زلزله شدید 
  .  درصد باشد50مفید سازه، کمتر از 
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 سال، بیشتر   50که احتمال فراگذشت آن در       شود  می گفتهاي    به زلزله  :زلزله خفیف 
  .  درصد باشد50از 

 است که به موازات نیروي برشـی دیـافراگم اسـت و             عضوي از دیافراگم  : کننده  جمع
  . کند می منتقل  و یا قابهاي مهاربندي شدهنیرو را به دیوارهاي برشی

 در  آرمـه   تن ب ترازي از تالشهاست که در آن فوالد در قطعات فوالدي یا          : حد مقاومت 
در ایـن تـراز تالشـهاي واقعـی بـا اعمـال ضـرائب        . کشش به مقاومت تسلیم میرسد  

  . اند ه شدهاطمینان افزایش داد
  


