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مقاوم  یروش اصل 3
 ساختمان ها   یساز 
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 ست؟ ی چ یمقاوم ساز  .1
 ست؟ یساختمان ها چ  یمقاوم ساز  لیدال .2
 ی مقاوم ساز  یانواع روش ها .3

 فهرست مطالب
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  زشیو ر  ی مال  یدهد، عالوه بر خسارت ها ی که زلزله رخ م ی مهنگا
  نیهم شود که ی م زین ی جان یساختمان ها و بناها، موجب خسارت ها 

مقاوم   تیاهم میکه بدان میباش نی گردد تا به دنبال ا ی موضوع سبب م 
 ست؟ یساختمان ها چ یساز 

که شامل  ی جانب یبارها رینظ یگر یبه جز زلزله عوامل د گریطرف د  از
ها   ساختمان مرده و زنده و... هستند ممکن است به ی باد و بارها یبارها

 .را به همراه داشته باشد یی و بناها وارد شده و خسارت ها

 .دیبه طور کامل آشنا شو یتا با مفهوم مقاوم ساز  دیبا ما همراه باش

 

 

 ست؟ یچ یمقاوم ساز  1#

ساختمان در   کین مقاومت را باال برد یعمران، مقاوم ساز  ی مهندس علم
 یساز  مقاوم  .داند ی م  ی طیعوامل مح ایوارد شده به آن  یروهایبرابر ن
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  ی م ی رود؛ بلکه هر ساختمان  ی به کار نم ی میقد یساختمان ها یفقط برا
 ی موجب م  یمقاوم ساز  نیهمچن .داشته باشد یبه مقاوم ساز  ازیتواند ن

وارد شده و بارها؛ استحکام خود را حفظ کند و  یروهایشود سازه در برابر ن
 .بماند ی باق داریپا

 

 ست؟ی ساختمان ها چ یمقاوم ساز  لی دال 2#

  نیا در .باشند یمقاوم ساز  ازمندین ی مختلف  لیها ممکن است به دال سازه
 .ستیچ یانجام مقاوم ساز  لیلکه د میبدان میخواه ی بخش م

 :ردیپذ ی انجام م ریز یدو خطا لیساختمان ها به دل یساز  مقاوم

 یانسان ریغ •
 یانسان •

ساز  1-2# دل  یمقاوم  به   ی خطاها  لی ساختمان 
 ی رانسانیغ

 ست؟ یساختمان چ یمقاوم ساز  یدر اجرا ی انسان ریغ یخطاها نقش

در   ریمصالح به کار رفته با مقاد ی ژگ یو رت یمغا لیبه دل یساز  مقاوم •
و هم   ی بتن  یاتفاق ممکن است هم در سازه ها  نی ا نظر گرفته شده

بتن با مشخص   ینامه ها نی آ .افتدیاتفاق ب یفوالد  یدر سازه ها
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 نانیدر تالش بوده در ساخت به اطم شهیهم  یآمار  ریکردن مقاد 
ن از بت یممکن است مقاومت فشار  یدر موارد اما برسد؛ یشتر یب

صورت مقاوم   نیا در .ساختمان کمتر باشد یمقدار مشخص شده برا
 .باشد یتواند راه چاره ا ی مشکل م نیا یبرا یساز 

 مصالح   ی و خوردگ ی خراب لیدل به •
 ساختمان  یاضافه شدن بار رو بخاطر •

و تنها راه  افتدیمختلف اتفاق ب یکار ممکن است به شکل ها نیا
 .است ی حل آن مقاوم ساز 

 ساختمان  یکاربر  رییتغ لیدل به •

واحد  کیاز  ی موجب شده گاه  ی امروز سبک زندگ  یایدن در
  ی امر باعث م نیهم .انبار شرکت استفاده شود یبه جا ی مسکون 

 .باشد یمقاوم ساز  ازمندی شود که ساختمان ن

 زاتینصب تجه بخاطر •

 یرو  ی و مخابرات  ی ک یمکان زات یتجه ایآالت  نیکه از ماش ی طیشرا در
 نیتحمل وزن ا یبرا ساختمان استفاده شود، گرید یهر جا ایبام 
 .شود یساختمان مقاوم ساز  دیحتما با لیوسا

 ی در عناصر سازه ا رییتغ لیدل به •

 یشدن مقاوم ساز  یستون در سازه موجب اجبار  کی حذف  ی گاه
 .شود ی آن سازه م
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 یانسان یخطاها لیساختمان به دل یمقاوم ساز  2-2#

 ست؟ یچ یبر لزوم مقاوم ساز  ی انسان  یخطاها ریتاث

 ییاجرا یخطاها •

به  ریز  یدر بخش ها رادیوجود ا لیخطاها ممکن است به دل نیا
 :ندیوجود آ

o یبند قالب 
o یآرماتوربند 
o ی ز یر بتن 
o بتن یآور  عمل 

 :مشکالت عبارت اند از نیبه وجود آمدن ا علت
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o در نظارت  ی دقت کاف  نداشتن 
o ان ی مجر یر یدر به کار گ ی دقت کاف نبود 
o متخصص  ریغ مانکارانیپ یر یکارگ به 
o از مصالح نامرغوب  استفاده 

 یطراح یخطاها •

 :افتد که عبارت اند از ی اتفاق م  ریز لیبه دال  زین ی در طراح  رادیا

o یکیئوتکنژ یو شناخت پارامتر ها ی ن یب شیدر پ اشکال 
o ساختمان ها  ی طراح  حی صح ی اصول و مبان تیرعا عدم 
o نامناسب ینقشه ها هیته 
o ییاجرا ات یتوجه به جزئ عدم 
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 سازه  یبارگذار  شی و افزا یکاربر  رییتغ •

که  ی شود. ساختمان  جادیا یکاربر  رییممکن است در ساختمان تغ   ی گاه
فشار   شیتواند موجب افزا  ی ساخت م  هنگام کرده، دایپ یکاربر  رییتغ

  انجام شده شود و یها ی نیب شیوارد شده به سازه نسبت به پ
 .کند ی م  جادیدر سازه ا ی اساس  مشکالت 

 ینامه ا نیآ  رات ییتغ •
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موجب شده    دیجد ینامه ها نی علم، آ شرفتیتوجه به گذر زمان و پ با
  استفاده شود و یدیجد یساختمان ها از روش ها  ساخت یاست برا

ساخته شده اند  ی م ینامه قد نیکه با آ ی میقد یساختمان ها جهینت در
 .هستند  یمقاوم ساز  ازمندین  دینامه جد نیبا آ  ی به منظور هماهنگ 

 

 یمقاوم ساز  یانواع روش ها 3#

 :ردیانجام پذ ریشکل ز 3تواند به   ی م یساز  مقاوم

 ..(بادبند و. ،ی برش واری )افزودن د ی سخت  شیافزا .1
  ،ی دگ ی و پس کش  ی دگیتن شیروش ها )پ ر یبا سا یساز  مقاوم .2

 ( یها، جداساز لرزه ا راگردیم
 (...و FRP ،ی فوالد ،ی استفاده از ژاکت بتن) تمقاوم   شیافزا .3

هر کدام از روش  ات یخواند که جز دیمورد خواه نی ادامه در ا در
 .ستیچ  یمقاوم ساز  یها

 یسخت شیروش افزا 1-3#

 ی برش واریبا د یمقاوم ساز  .1

  یفوالد یسازه ها یو هم بر رو  ی بتن  یسازه ها یهم بر رو ی برش وارید
 .گردد ی اعمال م
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 ست؟ یچ یروش مقاوم ساز  نی استفاده از ا یای مزا

 یثقل یباربر  تیظرف  شیافزا •
  ی تر بودن آن که موجب م میحج لیبه دل ی سخت زانیبردن م باال •

 لرزه وارد به ساختمان را جذب کند  نیزم  یرویشود تا تمام ن
 ی جانب یروهایتحمل سازه در برابر ن  شیافزا •

 

 با بادبند یمقاوم ساز  .2

  تیموجب شده از محبوب ی برش واری با د سهی بادبند در مقا ع یسر یاجرا
 .برخوردار باشد یشتر یب

 :روش عبارت اند از نی استفاده از ا یای مزا

 یمقاومت برش  شیافزا •
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  ی م یر یسازه به شکل پذ ازیکه موجب کاهش ن ی بردن سخت باال •
 .شود

 

 مقاومت شیروش افزا 2-3#

 یبا ژاکت بتن یمقاوم ساز  .1

و  ونیفونداس ر،یستون، ت  رینظ یبتن  یسازه ها یاجزا یروش بر رو نیا
 .گردد ی اعمال م  ی برش وارید

 :ای مزا

 یو برش یمقاومت فشار   شیافزا •
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 ی جانب یروهایساختمان در مقابل ن یباربر  تیبردن ظرف باال •
 مرده و زنده(  ی لرزه و بارها  نی)زم

 ی ر یشکل پذ زانیم  شیافزا •

 :بی معا

 ابعاد و وزن سازه شیافزا •
 یطوالن یی اجرا ات یو عمل یبه قالب بند ازین •
 زمان  صرف  •
 نه یهز شیافزا •
 به سازه  ادیز بیآس •

 

 ی با ژاکت فوالد یمقاوم ساز  .2
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بولت  لهیبه وس یفوالد یورق ها  ،یبا ژاکت فوالد یروش مقاوم ساز  در
 .شوند ی اعمال م ده ید بیبه عضو آس

 :ای مزا

 ی مقاومت فشار   شیافزا •
 یبا ژاکت بتن سهی وزن سازه در مقا کاهش •
 یمقاومت برش  شیافزا •
 یبتن یسازه ها فیضع یاجزا یساز  مقاوم •
 سازه  یر یو شکل پذ ی مقاومت خمش  شیافزا •

 :بی معا

 نه یهز شیافزا •
 ی مقاومت در برابر آتش سوز  عدم •
 گروت یاد یز ری مقاد ازمندین •
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 FRP با روش یمقاوم ساز  .3

سازه ها، به کاربردن مواد   یو مقاوم ساز  تی مناسب به منظور تقو ی روش
با هم   ی اپوکس نیرز اف یال .باشد ی م  FRP با عنوان مریپل ی ت یکامپوز 

  یعالوه بر مقاوم ساز  FRP یها بیترک .را ساخته اند FRP شده و بیترک
استفاده   زین ی و چدن یفوالد ،یچوب  ،ییبنا یسازه ها یبرا  ی بتن  یسازه ها

 .شوند ی م

 :ای مزا

 .دارد یی باال یر یو شکل پذ ادیز مقاومت •
 .شود ی اجرا م یادیسرعت ز با •
 .رساند  ی نم بیسازه آس به •
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 .وزن کم است یدارا •

 

 روش ها ریبا سا یمقاوم ساز  3-3#

 :را نام برد ریتوان موارد ز ی م  یمقاوم ساز  یروش ها گرید از

 یدگ یو پس کش   ی دگیتن شیساختمان با پ یمقاوم ساز  .1

  ادیبا مقاومت ز یفوالد یرشته ها ایآرماتورها  لهیدو روش به وس  نیا
 .ردیپذ  ی انجام م

موجود در اثر بار مرده و زنده   یاز تنش ها ی : بخشی دگ یتن شیپ •
موجب  جهینت در .کند ی م  ی در سازه خنث  ی دائم ی تنش  جادیرا با ا

 ی بتن یروش در دال ها نی شود. ا ی م یباربر  تیظرف  شیافزا
 .ساختمان و... کاربرد دارد نگ،یساخت پارک ن،یزم یرو
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مورد   ی ساخته بتن  شی: در ساخت قطعات پی دگیکش  پس •
 .ردیگ ی استفاده قرار م

 :ی دگ یو پس کش  ی دگ یتن شیپ یای مزا

 عمر بتن  شیافزا •
 ونیابعاد فونداس کاهش •
سقف   جادیلرزه( با ا نی)زم ی جانب یدر برابر بارها ی منی ا شیافزا •

 یبتن کپارچهی

 

 )دمپر(  راگرهای ش استفاده از مبا رو یمقاوم ساز  .2
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وارد شده به ساختمان  یلرزه ا ی شود انرژ  ی کارآمد که موجب م ی روش
به  ایزلزله  یرویشود که ن ی روش باعث م نیا نی همچن .اتالف شود

 .وارد شود ی مقدار اندک  ایساختمان وارد نشود 

 ست؟یچ یروش مقاوم ساز  نیا یای مزا

 طبقات فتی مکان، شتاب، در  رییتغ  کاهش •
 احداث سازه  نهیکردن هز کم •
 یانواع خسارت احتمال  کاهش •

 

 ی با روش استفاده از جداساز لرزه ا یمقاوم ساز  .3

به ساختمان  نیاز زم یروش به منظور کنترل ارتعاشات لرزه ا نیا از
 .شود ی استفاده م 
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 :ای مزا

 .کند ی را جذب م یباال یانرژ  •
 برخوردار است.  ی الزم در جهت افق یر یانعطاف پذ از •

 


