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 خالصه

       تارّا هؾاّذُ ؽذُ اعت وِ در عاختواًْای اعىلت فلشی هَخَد تٌا تِ دالیل هختلف اس خولِ حذف تؼذادی تادتٌذ در عثمات  تاػث تِ ٍخَدآٍردى عثمِ ًزم در 

 تز ایي ؽذ وِ اثز عثمِ ًزم در ػولىزد یه عاختواى 2800عاختواى گؾتِ وِ تاتَخِ تِ سلشلِ ّای اخیز ٍاّویت در ًظز گزفتي ایي هَضَع ٍتاویذ آى در آئیي ًاهِ 

. در ایي تزرعي تِ اثز عثمِ ًزم در ػولىزد عاسُ تِ رٍػ عیف ظزفیت پزداخت ؽذُ اعت.هَرد تَخِ لزار گیزد

عپظ عثمِ ًزم  در عثمات هختلف تؾىیل دادُ ؽذُ . عزاحي ؽذًذ2800 اًتخاب ٍتا اعتفادُ اسآئیي ًاهِ 12-8-4        تذیي هٌظَرعِ ًوًَِ عاختواى تا تؼذاد عثمات 

ٍعاختواًْا تحت تحلیل اعتاتیىي غیز خغي لزار گزفتِ ٍتا اعتفادُ اس رٍػ عیف ظزفیت ًمغِ ػولىزد تذعت آهذُ ٍخاتدایي ًغثي عاختواًْاٍهفافل ایدادؽذُ در 

 عثمِ داؽتي 12 عثمِ تاداؽتي عثمِ ًزم اس عغح ػولىزد ایوٌي خاًي ٍدر عاختواى 4ٍ8تزرعي ّا ًؾاًگزگذؽتي عاختواًْای .ًمغِ ػولىزد هَرد تزرعي لزار گزفتٌذ

. عثمِ ًزم در عثمات هیاًي تاػث ػثَر اس عغح ػولىزد ایوٌي خاًي هي ؽَد

 طبقٍ ورم،تحلیل استاتیکی غیر خطی،طیف ظرفیت ،تغییر مکان وسبی:کلمات کلیدی

 

 

 

  مقذمه. 1
 

حذف ػٌقز هماٍم در تزاتز تارّای خاًثي در عثمِ تِ خْت تاهیي ٍرٍدی عاختواى ٍیا پٌدزُ ّای تشري ٍیا درتْای افلي فضا ّای تداری ، عثة ؽىل              

عختي تزاتز اعت تا ًیزٍی هَرد ًیاس تزای .تِ عَر هؼوَل تؾخیـ ٍتوایش تیي عثمِ ًزم ٍعثمِ ضؼیف تغَْلت هیغز ًوي تاؽذ.گیزی عثمِ ًزم ٍضؼیف در عثمِ هیؾَد

عثمِ ًزم تِ عختي ٍعثمِ ضؼیف تِ . تغییز هىاى ، ٍلي هماٍهت تزاتزاعت تا حذاوثز ًیزٍی هَرد ًیاس عیغتن–ایداد تغییز هىاى ٍاحذٍیا ػثارت اعت اس ؽیة هٌحٌي ًیزٍ 

اگز چِ تِ عَر هؼوَل ٍخَد ٍتاثیز عثمِ ًزم ٍضؼیف در عثمِ ّوىف تا حغاعیت تیؾتزی هَرد .تٌاتزایي عثمِ ًزم عثمِ ضؼیف ّن هي تاؽذ.هماٍهت هزتَط هي تاؽذ

 .تَخِ لزار هي گیزدٍلي ٍخَد ایي پذیذُ درعثمات فَلاًي ًیش در ػولىزد عاسُ تاثیز تِ عشایي ایفا هي ًوایذ

 عثمِ ًزم عثمِ ای اعت وِ عختي خاًثي آى ووتز اس 2800هغاتك ٍیزایؼ عَم آئیي ًاهِ .           عثمِ ًزم تایذ تا همایغِ تیي عثمِ هَردًظز تا عثمات هداٍر تؼییي ؽَد

 [1]. درفذهتَعظ عختي ّای عِ عثمِ رٍی آى اعت80 درفذعختي عثمِ تاالی آى یا ووتز اس 70

عزاحي ؽذُ اًذ ٍحذالل عغح ػولىزد ایوٌي خاًي راتاهیي هي ًوایٌذ تا داؽتي عثمِ ًزم چِ  (2800)حال عَال ایي اعت وِ عاسُ ای وِ تزاعاط آئیي ًاهِ ّای هَخَد

 تغییزی در عغح ػولىزد آًْا تِ ٍخَد هي آٍرد؟تزای پاعخ تِ ایي عَال ٍتزرعي ػولىزد ٍالؼي عاسُ اًدام تحلیل غیز خغي عاسُ اختٌاب ًا پذیز اعت

          در ولي تزیي حالتْا، تزرعي رفتار ٍ تزآٍرد ػولىزد لزسُ ای یه عاسُ تایغتي تَعظ تحلیل ّای دیٌاهیىي غیزخغي ٍ تز اعاط ؽتاتٌگاؽتْای هؼیي ٍ هتٌاعة 

 ّا عاسُ رفتار هَرد در صئَتىٌیىي تزای لضاٍت لحاػ اس هخقَفاً هٌغمِ ّز ؽزایظ ٍیضُ تِ تَخِ تا خاؿ چٌذ ؽتاتٌگاؽت یا یه تا ّا عاسُ تحلیل .فَرت گیزد 

در ًتیدِ تزای تزرعي دلیك ٍ ٍالؼي تز رفتار عاسُ ّا تا داؽتي عثمِ ًزم در ایي تحمیك اس رٍػ ّای تحلیل اعتاتیىي غیز خغي وِ ًغثت تِ  رٍػ  .رعذ ًظز  ًوي تِ وافي

 ّای دیٌاهیىي عادُ تز هي تاؽٌذ اعتفادُ هي وٌین

 تارافشٍى تحلیل .ًوَد اعتفادُ تحزیىات سهیي لزسُ تحت اثز تماضای پاعخْای تزآٍرد تزای آى اس هي تَاى وِ اعت وارتزدی ٍ عادُ           تحلیل تار افشٍى رٍؽي

 تزػ همادیز اس هؼوَال وِ عاسُ ظزفیت هٌحٌي یا تغییزهىاى -تار ًوَدار ٍتؼییي یاتٌذُ افشایؼ خاًثي تارّای اثز تحت عاسُ غیزخغي اعتاتیىي تحلیل اس اعت ػثارت

 ؽىل ٍ تَدُ (ارتؼاػ اٍل هَد ؽىل)تغییزؽىلي هَد یه ٍاتغتِ تِ تٌْا عاسُ، پاعخ در ایي تحلیل. هي ؽَد ًوَداراعتفادُ ایي رعن تزای تام خاًثي تغییزهىاى ٍ پایِ

 تَدُ غالة آًْا پاعخ تز ًَعاى اٍل وِ هَد عاسُ ّایي تزای وِ اعت دادُ ًؾاى اخیز دِّ چٌذ عَل در تحمیمات گغتزدُ .تواًذ تالي ثاتت تحلیل سهاى عَل در آى
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  در ایي پضٍّؼ تِ هٌظَر عَْلت اػوال اثز پیچؼ ٍالؼي ٍ اتفالي در .تذعت هي آیذ تحلیل ایي ووه تِ عیغتن تاستاتْای هاوشیون اس هٌاعثي ٍ خَب تخویي ّای

 تحلیل ّای خغي ٍ غیز خغي اس هذلْای عِ تؼذی اعتفادُ ؽذُ، تا ًتایح تذعت آهذُ تِ ٍالؼیت ًشدیىتز تاؽٌذ

 

 

ساسه اي  تشزيح سطوح عملکزداجشاي. 2
 

تِ عَر ولي عغَح ػولىزدی عاسُ ًؾاى دٌّذُ رفتار ٍالؼي عاسُ در ٌّگام سلشلِ هي تاؽذ، تز اعاط دعتَرالؼول تْغاسی چٌذیي عغح ػولىزدی تزای اخشای عاسُ ای ٍ 

چْار عغح ػولىزد افلي . در ٍالغ ایي عغَح ػولىزدی هحذٍدیت ّای رفتاری اخشای عاسُ ای ٍ غیز عاسُ ای را هؾخـ هي وٌٌذ. غیز عاسُ ای تؼزیف هي ؽًَذ

 .تزای  اخشای عاسُ ای تِ فَرت سیز تیاى هي ؽَد

 سلشلِ اثز ٍلَع در ؽَد تیٌي پیؼ وِ ؽَد هي اعالق  ػولىزدی عغح تِ ٍلفِ تي ی اعتفادُ لاتلیت ػولىزد عغح : (ٍلفِ تي ی اعتفادُ لاتلیت  )1 ػولىزد عغح

تاؽذ  هوىي آى اس ٍلفِ تي ُ ی اعتفاد ٍ ًىٌذ پیذا تَخْي لاتل تغییز عاسُ عختي اخشای ٍ هماٍهت

 تِ    عاسُ در سلشلِ خزاتي ٍلَع اثز در ؽَد تیٌي پیؼ وِ ؽَد هي اعالق ػولىزدی عغح تِ هحذٍد خزاتي ػولىزد عغح : (هحذٍد  خزاتي   )2 ػولىزد عغح- 2

 .تاؽذ هیغز عاختواى اس تزداری تْزُ  اداهِ ی  آعیة دیذُ، تخؼ ّای هزهت  اًدام تا سلشلِ اس پظ وِ ای گًَِ تِ ؽَد، ایداد هیشاى هحذٍد

 ایداد ؽَد، عاسُ در خزاتي لِ سلش ٍلَع اثز در ؽَد پیؼ تیٌي وِ ؽَد هي اعالق ػولىزدی عغح تِ خاًي ایوٌي ػولىزد عغح : (خاًي  ایوٌي ) 3 ػولىزد عغح

  .ؽَد خاًي خغارت تِ هٌدز وِ ًثاؽذ ای اًذاسُ تِ ّا خزاتي اهاهیشاى

 در سلشلِ خزاتي ٍلَع اثز در ؽَد تیٌي پیؼ وِ هي ؽَد اعالق ػوىزدی عغح تِ هحذٍد خاًي ایوٌي ػولىزد عغح : (هحذٍد  خاًي ایوٌي   )4 ػولىزد عغح- 4

 .ؽَد حذالل خاًي خغارت تِ هٌدز وِ تاؽذ ای اًذاسُ تِ ّا خزاتي هیشاى اها ایدادؽَد، عاسُ

 درعغح .ؽَد هي اخزا آى اس تخؾي فمظ هَخَد ؽزایظ در دالیلي تِ وِ ؽَد هي ولي اًدام تْغاسی عزح یه اس تخؾي هَضؼي تْغاسی در :هَضؼي  تْغاسی -5

 .ای ٍغیز عاسُ ای تؼزیف هي ؽَد وِ ؽاهل چْار عغح ػولىزدی هغاتك سیز هي تاؽٌذ ُ عاس اخشای ػولىزد عغح تزحغة عاختواى ول ػولىزد

 1    ػولىزد عغح دارای آى ای ُ عاس اخشای وِ اعت ٍلفِ تي رعاًي خذهت ػولىزد عغح دارای عاختواًي: -A) 1)ٍلفِ تي خذهت رعاًي ػولىزد عغح- 1

  .تاؽٌذ (ٍلفِ تي رعاًي خذهت) Aػولىزد عغح دارای آى ای غیزعاسُ اخشای ٍ (ٍلفِ ی تي اعتفادُ لاتلیت)

 عغح ػولىزد دارای آى ای عاسُ اخشای وِ اعت ٍلفِ تي ی ُ اعتفاد لاتلیت ػولىزد عغح دارای عاختواًي : -B)2)ٍلفِ تي ّي اعتفاد لاتلیت ػولىزد عغح- 2

  تاؽٌذ )ٍلفِ تي ی اعتفادُ لاتلیتB (ػولىزد عغح دارای آى ای غیزعاسُ اخشای ٍ (ٍلفِ ی تي اعتفادُ لاتلیت)1

 غیزعاسُ اخشای ٍ (خاًي ایوٌي) 3ػولىزد عغح دارای آى ای عاسُ اخشای وِ اعت خاًي ایوٌي ػولىزد عغح دارای عاختواًي : -C)3)خاًي ایوٌي ػولىزد عغح

 تاؽٌذ (خاًي ایوٌي) cػولىزد عغح دارای ای آى

 ی آعتاًِ)  5ػولىزد  عغح دارای آى ای عاسُ اخشای وِ اعت فزٍریشػ ی آعتاًِ ػولىزد عغح دارای عاختواًي: ( -5E)فزٍریشػ ی آعتاًِ ػولىزد عغح

 ]E ]2)ًؾذُ ػ لحا ػولىزد عغح(ًذارد ٍخَد ای غیزعاسُ اخشای ػولىزد عغح تزای هحذٍدیتي حالت ایي  در.تاؽٌذ)ػ فزٍریش

 

 طزاحی بز اساس عملکزد،تحلیل استاتیکی غیز خطی،طیف ظزفیت .           3

دراثز ٍلَع سلشلِ ّای ؽذیذ ، خغارات لاتل هالحظِ ای تِ عثة رفتار غیزاالعتیه عاسُ ّا تِ آًْا ٍاردهي ؽَد چزا وِ تاتَخِ تِ هٌحٌي ًیزٍ ـ تغییز هىاى ،  

عاسُ دراثز ٍلَع سلشلِ ّای ؽذیذ ، پظ اس گذراس هحذٍدُ االعتیه ٍارد هحذٍدُ غیزاالعتیه هي ؽَد ٍدرایي ًاحیِ تغییزات هماٍهت ًاچیش تَدُ ٍتغییز ؽىلْای 

، ػولىزد غیزخغي اخشای عاسُ  (Performance Based Design)خویزی وِ ارتثاط ًشدیىتزی تاخغارت دارًذ، حاون هي ؽًَذدررٍػ عزاحي تزاعاط ػولىزد 

 . ٍلَع یه سهیي لزسُ هؾخـ ، تِ دعت آٍرد درفَرت  تِ لثل ، هَرد تزرعي لزارهي گیزد تِ ّویي ػلت هي تَاى رفتار ٍالؼي تزی اس عاسُ ّا ، ًغثت

 :عزاحي تز اعاط ػولىزد دارای دٍ خشء ولیذی ّغتٌذ

 تماضا ، وِ تِ پاراهتزّای حزوت ؽذیذ سهیي تغتگي دارد

 .ظزفیت ،وِ تِ هؾخقات عاسُ تغتگي دارد

هٌحٌي تماضای  (Pushover)تا اعتفادُ اس تىٌیه ّای تحلیل اعتاتیىي غیز خغي.در ٍالغ رفتار عاسُ ، تیاًگز هیشاى خَاتگَئي ظزفیت آى در هماتل ًیاس لزسُ ای اعت

ایي ًمغِ ػولىزد تخویٌي اس .تذعت هي آیذ(Performance Point)سلشلِ عزح را هي تَاى تذعت آٍردٍاس تزخَردآى تا هٌحٌي ظزفیت در ٍالغ یه ًمغِ ػولىزد

تا اعتفادُ اس ایي ًمغِ ،یه هٌْذط هي تَاًذ خغارات ٍاردُ تِ عاسُ را عثمِ تٌذی ًوَدُ ٍآى را تااّذاف .خاتدایي ٍالؼي  عاسُ ّا تزای یه سهیي لزسُ هؾخـ هي تاؽذ

 .ػولىزد هَرد ًظز همایغِ ًوایذ

تزای اعتفادُ اس رٍػ عیف .                در ایي تحمیك اس رٍػ عیف ظزفیت تِ ػٌَاى رٍػ عزاحي تز اعاط ػولىزدتااعتفادُ اس وٌتزل تغییز هىاى اعتفادُ ؽذُ اعت

ظزفیت ،اتتذا تایذ هٌحٌي ظزفیت عاسُ را وِ تِ فَرت تغییز هىاى اًتْادر تزاتز تزػ پایِ اعت ،تِ ؽىل عیف ظزفیت وِ تِ هؼٌای ؽتاب عیفي در تزاتز تغییز هىاى عیفي 

. اعت تثذیل ًوَد
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ًیزٍّای تزػ پایِ ٍتغییز هىاًْای . تغییز هىاى تذعت آهذُ اس تحلیل اعتاتیىي فشایٌذُ غیز خغي ارائِ هي ؽَد– درایي رٍػ ظزفیت عاسُ تَعظ هٌحٌي ًیزٍ 

ّوچٌیي تا اعتفادُ اس ضزایة واّؼ عیفي . ایي همادیز هؼزف عیف ظزفیت ّغتٌذ. تام تِ تزتیة تِ ؽتاب ٍتغیزهىاًْای عیفي یه درخِ آسادی هؼادل تثذیل هي ؽَد

 در یه ًوَدار، هحل تاللي آى تِ ػٌَاى ًمغِ ػولىزد هؾخـ ADRS تثذیل هي ؽَد، ٍ تا رعن ایي دٍ عیف در فزهت یىغاى ADRSهٌحٌي ًیاس تِ عیف ًیاس در فزهت

 [5]الثتِ تَخِ تِ ایي ًىتِ ًیش ضزٍری هي تاؽذ وِ تا تَخِ تِ ًیاس تِ ضزایة واّؼ رًٍذ فَق یه رًٍذ عؼي ٍ خغا هي تاؽذ. هي ؽَد

 مشخصات مذل هاي بزرسی شذه وفزضیات طزاحی ساسه ها.          4
ارتفاع .هغىًَي تا عیغتن هْار تٌذی فَالدی ّن هحَر وِ در پالى یىغاى اعت (وَتاُ ،هتَعظ ،تلٌذ) عثمِ 4،8ٍ12عاسُ ّای هَرد تزرعي عاسُ ّای فَالدی             

ٍعتًَْا اس هماعغ تال پْي هَخَد در ًزم IPEعمف تیزچِ تلَن هماعغ تیزّا اس  .لاتْاتقَرت عِ تؼذی هذل ؽذُ اعت .هتزهي تاؽذ3ٍعایز عثمات 4عثمِ اٍل 

 ویلَگزم تز هتز 550تار هزدُ عثمات. هحغَب گزدیذ3ُعاسُ در هٌغمِ تا خغز لزسُ خیشی سیادًٍَع خان هٌغمِ.افشارٍتادتٌذّااسخفت ًاٍداًي در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت

عاسُ ّای هذوَر  . ویلَگزم تز هتز هزتغ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت150 ویلَگزم تز هتز هزتغ تار سًذُ تام500 ویلَگزم تزهتز هزتغ ٍ تار هزدُ تام200هزتغ ٍتار سًذُ عثمات

عپظ تاحذف تؼذادی اس تادتٌذّا در عزاحي ٍ  UBC تاآئیي ًاهِ SAP200 در ًزم افشار  ٍ هثحث دّن همزرات هلي عاختواى2800تا رػایت ضَاتظ واهل آییي ًاهِ 

 ًوًَِ عاسُ تذعت هي آیذ وِ 27ایداد ًوَدُ وِ تادر ًظز گزفتي عاسُ تذٍى عثمِ ًزم ( درفذ30)2800عثمات، عثمِ ًزم تاواّؼ حذالل عختي هٌذرج در آئیي ًاهِ

تا اختقاؿ هفافل پالعتیه در الواى ّای هختلف عاسُ هاًٌذ  .رٍی آًْا فَرت پذیزد 2800تحت الگَی تارگذاری هغاتك تا آییي ًاهِ تایغت تحلیل غیز خغي 

 عاسُ را تحلیل غیز خغي هي وٌین، تا اًدام ایي تحلیل ٍ رعن هٌحٌي پَػ آٍر عاسُ، عیف ّای ظزفیت ٍ ًیاس FEMA  [6] عتَى ّا ٍ هْارتٌذ ّا تز اعاط خذاٍل ًؾزیِ

در ایي ًمغِ ًوَدارّای هزتَط تِ تغییز هىاى ًغثي هاًذگار عثمات وِ پظ اس ٍلَع سلشلِ تِ عاسُ تذعت آهذُ  ٍ اس تماتل آًْا ًمغِ ػولىزد هحاعثِ هي ؽَد، 

 تِ عَرؽواتیه یه 1درؽىل .لزار هي گیزًذٍعغَح ػولىزدی عاسُ ّاهَرد تزرعي  ٍ هفافل الواى ّای عاسُ دلیل رفتار خویزی در عاسُ تالي هي هاًذ 

  پالى تیپ عثمات آٍردُ ؽذُ اعت2ٍدر ؽىل xًوًَِ اس لاتْای عاختواًْا درخْت 

                     

                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طبق8ٍیک ومًوٍ قاب سازٌ - شکل ب  طبق4ٍیک ومًوٍ قاب سازٌ - شکل الف 

 

 

 طبق12ٍیک ومًوٍ قاب سازٌ - شکل ج

 

 

 پالن تیپ سازٌ َا يوحًٌ آرایش بادبىدَا- 2شکل 

 

 

 ومًوٍ قابُای مُاربىدی شدٌ در ساختماوُای مًرد مطالعٍ- 1شکل 

  

X 
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 ارسيابی عملکزد با معیارهاي پذيزش.            5

ٍتَفیِ ؽذُ وِ تزای تؼییي عغح .آئیي ًاهِ ّا هؼیارّای پذیزػ را تِ دٍ تخؼ هؼیارّای پذیزػ تغییز هىاى ٍٍهؼیار ّای پذیزػ رفتار اػضا تمغین هي وٌٌذ

 در تزرعي عاسُ ّای هَرد هغالؼِ اتتذ تِ ته ته هؼیار پزداختِ هیؾَد ٍدر ًْایت ًتیدِ گیزی ًْایي خَاّذ ؽذ.ػولىزد ولي ًتایچ ّز دٍ را تا ّن درًظز تگیزین

ارسيابی بز اساس  تغییز مکان -  5-1
ّزچٌذ وِ ایي خذٍل . هحذٍدیت ّایي تزای وٌتزل تغییز هىاًْای ًغثي خاًثي گذرا ٍهاًذگارآٍردُ ؽذُ اعت (FEMA -356,Table C1-3)در خذٍل

ًوَدارّای سیز تا اعتفادُ اس هحذٍدیتْای لیذؽذُ درخذٍل . تِ ػٌَاى هؼیار پذیزػ ًثایذ اعتفادُ وزداها تزای ارسیاتي ویفي رفتار تمزیثي عاسُ ّا اس اعتفادُ ؽذُ اعت

 هذوَرتٌظین ؽذُ اعت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طبقٍ در مقابل تراز طبقات4تغییر مکان جاوبی ماودگار- 3شکل

  طبقٍ در مقابل تراز طبقات8تغییر مکان جاوبی ماودگار- 4شکل
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 تغییز هىاًْای خاًثي هاًذگارًتایح سیزتذعت هي آیذ 5-4-3تاهؾاّذُ ًوَدارّای ؽىلْای 

   را تاهیي ًوي وٌذ LS  عثمِ تا داؽتي عثمِ ًزم در ولیِ عثمات عغح ػولىزدی4در عاختواى -

 را تاهیي ًوي وٌذ  LSعغح ػولىزدی عثمِ تا داؽتي عثمِ ًزم در ولیِ عثمات 8درعا ختواى -

 راتاهیي ٍعایز عثمات تاهیي ًوي وٌٌذ LS عثمِ ، عثمات اٍل، دٍم ،عَم،چْارم،یاسدّن ٍدٍاسدّن عغح ػولىزد 12در عاختواى -

 

ارسيابی رفتار اعضا -  5-2
         ّواًغَر وِ در دعتَرالؼولْای تْغاسی اؽارُ ؽذُ اعت، هْوتزیي هؼیار تزای تزرعي عغح ػولىزد، هیشاى هفافل پالعتیه تَلیذ ؽذُ در الواًْای عاسُ ٍ 

تؼییي هحل تؾىیل هفافل خْت تؼییي هحل .هحذٍدُ رفتار پالعتیه آًْا تز اعاط هحذٍدیت ّای اؽارُ ؽذُ در خذاٍل هذل عاسی ّزوذام اس الواًْا هي تاؽذ

 .اعتفادُ وزد(تْثَد ػولىزد)خغارت  هفیذ ٍاس آى هیتَاى خْت تَسیغ هٌاعة عختي 

          تزاعاط تؼزیف وًٌَي آئیي ًاهِ ّا وِ ّوِ اػضا تایذ یه عغح ػولىزد را دارا تاؽٌذ تا آى عغح ػولىزد تِ دعت آیذ ،ٍخَد حتي یه ػضَ تا عغح ػولىزد 

: پاییي تز عثة خزٍج عاسُ اس ػولىزد هَرد ًظز اعت هي تَاى ًتایح سیز تا تَخِ تزرعي هفافل تؾىیل ؽذُ ٍهمایغِ تا هؼیار ّای پذیزػ را ػٌَاى وزد

 

 

 
 

  گذؽتِ اًذ LSاػضایي اس لاب ّا وِ اس عغح ػولىزد 

 عثمِ اٍل ًزم تادتٌذّای عثمِ اٍل- عتًَْای عثمِ اٍل ٍدٍم

 عثمِ دٍم ًزم تادتٌذّای عثمِ دٍم-  عتًَْای عثمِ اٍل ٍدٍم

 عثمِ عَم ًزم تادتٌذّای عثمِ عَم-  عتًَْای عثمِ اٍل ٍدٍم

 عثمِ چْارم ًزم تادتٌذّای عثمِ چْارم-  عتًَْای عثمِ اٍل ٍدٍم

 

 

 

 

  طبق4ٍ وحًٌ تًزیع مفاصل در ساختمان – 1جديل

 

  طبقٍ در مقابل تراز طبقات12تغییر مکان جاوبی ماودگار- 5شکل
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   گذؽتِ اًذLSاػضایي اس لاب ّا وِ اس عغح ػولىزد 

 عثمِ اٍل ًزم عتًَْای عثمِ اٍل

 عثمِ دٍم ًزم تادتٌذّای عثمِ دٍم

 عثمِ عَم ًزم تادتٌذّای عثمِ عَم

 عثمِ چْارم ًزم تادتٌذّای عثمِ چْارم

 عثمِ پٌدن ًزم تادتٌذّای عثمِ پٌدن- عتًَْای عثمِ ؽؾن 

 عثمِ ؽؾن ًزم تادتٌذّای عثمِ ؽؾن- عتًَْای عثمِ ؽؾن ّفتن

 عثمِ ّفتن ًزم تادتٌذّای عثمِ ّفتن- عتًَْای عثمِ ّفتن ٍّؾتن 

 عثمِ ّؾتن ًزم تادتٌذّای عثمِ ّؾتن- عتًَْای عثمِ ؽؾن ّفتن

 

 

 
   گذؽتِ اًذLSاػضایي اس لاب ّا وِ اس عغح ػولىزد 

 عثمِ اٍل ًزم -

 عثمِ دٍم ًزم -

 عثمِ عَم ًزم -

 عثمِ چْارم ًزم -

 عثمِ پٌدن ًزم -

 عثمِ ؽؾن ًزم -

 عثمِ ّفتن ًزم تادتٌذّای عثمِ پٌدن ٍؽؾن ٍّفتن

 عثمِ ّؾتن ًزم تادتٌذّای عثمِ ّؾتن ًٍْن

 عثمِ ًْن ًزم تادتٌذّای عثمِ ًْن

 عثمِ دّن ًزم تادتٌذّای عثمِ دّن

 عثمِ یاسدّن ًزم تادتٌذّای عثمِ یاسدّن

 عثمِ دٍاسدّن ًزم تادتٌذّای عثمِ دٍاسدّن

 

  طبق8ٍوحًٌ تًزیع مفاصل در ساختمان – 2جديل 

  طبق12ٍ وحًٌ تًزیع مفاصل در ساختمان –3جديل 
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 هیتَاى ًتیدِ گزفت  3-2-1تا هؾاّذُ ًتایح  هحل تؾىیل هفافل هٌذرج در خذاٍل

هحل تؾىیل هفقل در تادتٌذّای ّواى عثمِ  ٍعتًَْای عثمِ اٍل ٍدٍم هیثاؽذ .   راتاهیي ًوي وٌٌذLS عثمِ، عثمِ ًزم در ولیِ عثمات عغح ػولىزدی  4در عاختواى -

هحل تؾىیل هفقل ّا تِ خش عثمِ اٍل تا عثمِ هیاًي تادتٌذّای عثمِ ٍاس عثمِ .  راتاهیي ًوي وٌٌذLS عثمِ ،عثمِ ًزم در ولیِ عثمات عغح ػولىزدی 8در عاختواى - 

. هیاًي تِ تاال در عتًَْا ٍتادتٌذّای عثمِ هیثاؽذ

هحل تؾىیل هفافل در .  راتاهیي هي وٌٌذٍاس عثمِ ؽؾن تِ تؼذ ایي عغح ػولىزدی را تاهیي ًوي وٌذLS عثمِ، عثمِ ًزم تا عثمِ ؽؾن عغح ػولىزدی 12در عاختواى 

 . تادتٌذّا هیثاؽذ

 

 نتیجه گیزي  .6

تا تزرعي ًتایح حافل اس تغییز هىاًْای ًغثي ًٍحَُ تَسیغ هفافل تؾىیل ؽذُ هیتَاى گفت در عاختواًْای وَتاُ تا تِ ٍخَدآهذى عثمِ ًزم تادرفذ  -1

 واّؼ عختي در ًظز گزفتِ ؽذُ عاسُ عغح ػولىزدی ایوٌي خاًي را تاهیي ًویىٌذ 

 در عاختواًْای  هتَعظ ٍتلٌذ تؾىیل هفافل ٍخغارات هحتول اس تِ ٍخَدآهذى عثمِ ًزم در عثمات هیاًي تِ هزاتة تیؾتز اس عایز عثمات اعت -2

دارای حاؽیِ اهٌتز ًغثت  تِ عایز عاختواًْاعت وِ ایي هْن  (در تادتٌذّا)در عاختواًْای تلٌذ تِ ٍخَدآهذى عثمِ ًزم در عثمات  تا تَخِ تِ تَسیغ هفافل -3

.  در عثمات اتتذایي چؾوگیز تز هي تاؽذ

مزاجع  .7
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