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 اصالح مدارك فني 
 
 

 :خواننده گرامي
، بـا اسـتفاده از نظـر        ريزي و نظـارت راهبـردي ريـيس جمهـور          برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   

 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ون از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مص      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 .د مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايرا -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 
 
 

 
 
 

 

 جنـب وزارت فرهنـگ و ارشـاد،عليشـاه    خيابـان صـفي    ،ميدان بهارستان تهران،  :نشاني براي مكاتبه
       11499 -43141 صندوق پستي - دفتر نظام  فني اجرايياسالمي،

Email: tsb.dta@mporg.ir                                web: http://tec.mporg.ir/
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 گفتار پيش
 

انسان از آغاز حقيقت همواره با موضوع بالياي طبيعي مواجه بوده و تالش نموده است تا اين حوادث و سوانح طبيعـت را                       
هاي   در ميان بالياي طبيعي، زلزله از ويژگي      . مديريت و كنترل نمايد و زندگي خود را از اين خطرات، ايمن و محفوظ دارد              

 : گذشته با توجه به عوامل زير اهميت بيشتري به مديريت بحران زلزله داده شده استخاصي برخوردار بوده و در قرن 
 . خيز واقعند افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري در مناطق فعال لرزه •

 . اند هاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته اي كه گسل گسترش و توسعه شهرها به گونه •

 . كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده استافزايش تراكم جمعيت شهرها  •

گذاري انسـان در شـهرها و         افزابش كمي وكيفي تاسيسات و امكانات مختلف شهري، كه باعث افزايش سرمايه            •
 . گسترش خسارات مالي ناشي از زلزله شده است

ـ              پيشرفت دانش لرزه   • هـاي گذشـته و تجزيـه و          هشناسي و مهندسي زلزله، كه بشر را قادر به ثبت اطالعات زلزل
 . ها نموده است تر آن تحليل هرچه دقيق

ي فعال جهان قرار دارد و به گواهي اطالعات مستند علمي و مشاهدات قرن بيستم                 خيزي در منطقه    ايران از نظر خطرلرزه   
 متوسط هر پـنج     هاي اخير به طور     در سال . شود  هاي پرقدرت محسوب مي     از خطرپذيرترين مناطق جهان در اثر زمين لرزه       

اي از كشور رخ داده است و درحال حاضـر ايـران در صـدر                 لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار باال در نقطه           سال يك زمين  
گرچـه جلـوگيري كامـل از خسـارات ناشـي از      . كشورهايي است كه وقوع زلزله در آن با تلفات جـاني بـاال همـراه اسـت                

خيزي كشور، آموزش همگاني و ترويج        ا افزايش سطح اطالعات در رابطه با لرزه       هاي شديد بسيار دشوار است ليكن ب        زلزله
هـاي    ها، تاسيسات زيربنايي و شريان      ساختمان(پذيري مستحدثات     فرهنگ ايمني، شناسايي و مطالعه دقيق وضعيت آسيب       

هاي آتـي   شي از زلزهرات ناتوان تا حد مطلوب تلفات و خسا ها، مي سازي صحيح و اصولي آن    سازي و مقاوم    و ايمن ) حياتي
هـاي    بنـايي و شـريان      هاي مهم، تاسيسات زيـر      سازي و بهسازي ساختمان     هاي مقاوم    بر همين اساس پروژه    .را كاهش داد  

خوردهاي مهم ايـن پـروژه، لـزوم توجـه بـه امـر         از جمله باز  . هاي مختلف دولت قرار گرفت      حياتي كشور در دستور بخش    
هـا    اي آن   هـايي كـه ارزيـابي لـرزه         باشد تا از ورود ساختمان      هاي موجود مي    اي ساختمان    لرزه بندي و ارزيابي سريع     اولويت

نامه استانداردهاي   به استناد آيين و براين اساس و با توجه به اهميت موضوع    .توجيه فني و اقتصادي ندارد، جلوگيري گردد      
مصوبه شماره  (و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور          و بودجه      قانون برنامه  23هاي عمراني ، موضوع ماده        اجرايي طرح 

ريـزي و نظـارت       معاونت برنامـه   دفتر نظام فني اجرايي   ،  ) هيأت محترم وزيران   20/4/1385هـ ، مورخ    33497ت  /42339
هـاي     سـاختمان   سـريع  اي   لـرزه  ارزيـابي ي تدوين دستورالعملي ملي جهت        بر آن شد كه زمينه    راهبردي رياست جمهوري    

 .موجود را فراهم نمايد 
هدف، محدوده كاربرد، مراحل ارزيـابي      .  شامل چهار فصل است    هاي موجود   اي سريع ساختمان   دستورالعمل ارزيابي لرزه  

خيزي، كرانه بـاال و پـايين شـاخص          هاي موجود، ملزومات اوليه، سطح عملكرد اوليه، سطح لرزه         اي سريع ساختمان    لرزه



546
703 

 ب

هاي   اي كيفي و تحليل مقدماتي، بخش       ها، ارزيابي لرزه   اي چشمي، مراحل تكميل فرم      اي، ارزيابي لرزه    زهپذيري لر  آسيب
 .دهند مختلف اين نشريه را تشكيل مي

همچنين .  در كشور باشد   بهسازيهاي   فعاليت بندي   و اولويت  سازياميد است اين نشريه گام موثري در زمينه هماهنگ        
، با به كارگيري استانداردهاي مربوط، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخـش             ساختمانخش  اندركاران ب   مجريان و دست  

 نظـران و متخصصـان نيـز بـا اظهارنظرهـاي سـازنده در تكامـل ايـن                   هاي كشـور تـالش نمـوده و صـاحب             از فعاليت 
 .استانداردها مشاركت كنندها و  دستورالعمل
كاربرد عملـي و در سـطح وسـيع    ... شاءا در متن موجود است كه إنهايي   شده قطعا هنوز كاستي     ي تالش انجام    با همه 

 . ها را فراهم خواهد نمود نمودن آناين نشريه توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف
تهيـه  شناسـي و مهندسـي زلزلـه          المللي زلزله    پژوهشگاه بين  با همكاري   ي دستورالعمل   نويس اوليه   چارچوب پيش 

دانـد از     الزم مـي  . اي و انجام اصـالحات، نهـايي گرديـد          از اعضاي كميته بهسازي لرزه    شده و پس از كسب نظر       
همكاران در پژوهشگاه ياد شده، متخصصان زلزله، مهندسان مشاور و اعضاي هيـات علمـي مراكـز تحقيقـاتي و                    

 . دانشگاهي، كه در تهيه اين دستورالعمل ما را ياري نمودند، تشكر نمايد
 بخـش تـدوين     بهناز پورسـيد، مـدير     جديت مديركل محترم دفتر نظام فني اجرايي، سركار خانم           در پايان، از تالش و    

 اين دفتـر آقايـان    كارشناسان و    مهندس علي تبار   يرپذيري ناشي از زلزله جناب آقا     ضوابط و معيارهاي فني و كاهش خط      
خواه در هدايت امـر تهيـه و        شهرزاد روشن  ركار خانم فرزاد پارسا، س  ، حامد سرمست،    ق، عليرضا باقري  درضا اسفندياري ص  

 .نمايد نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي
 .افزون همه اين عزيزان را در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي از خداوند متعال خواستارم توفيق روز

 محمد مهدي رحمتي 
 معاون نظارت راهبردي         

 1387مهرماه                                                                        

 



 ترتيب حروف الفبا ي دستورالعمل به كننده ي اصلي و همكاران تهيه اسامي كميتهِِ

 
نويس كار گروه تهيه پيش

عباسعلي  شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله رئيس پژوهشگاه بين تسنيمي
بهرخ  شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين حسيني هاشمي

 شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله هشگاه بينپژو سروقد مقدمعبدالرضا 
 

تصويب ميتهاعضاي ك

محمدتقي  دانشگاه تربيت مدرس احمدي
مهرداد  مهندسان مشاور سازيان اشتري

رضا علي مهندسان مشاور ايمن سازه فدك  مباركهآقابابايي
اكبر علي دانشگاه تربيت مدرس آقاكوچك

فرهاد  فهانصدانشگاه صنعتي ا فر بهنام
اسماعيل  سازان شبكه  شالودهمهندسان مشاور پورشاهيد
عباسعلي  شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين تسنيمي
محسن  كبيردانشگاه صنعتي امير زاده تهراني

 شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين حسيني هاشميبهرخ 
 مهندسان مشاور سازيان محمد رضا خبازتميمي

 شركت مقاوم سازي پيشرفته پرمايون رضا رهبر
مرتضي زاهدي دانشگاه علم و صنعت

 شناسي و مهندسي زلزله المللي زلزله پژوهشگاه بين سروقد مقدمعبدالرضا 
 مهندسان مشاور ايمن سازه فدك فريبرز سهرابي
 دانشگاه تربيت مدرسحمزه شكيب

تيمور هنربخش ان مشاور سرزمينمهندس 

ت 



 مهندسان مشاور پارس اسلوب نژاد ابوالقاسم صانعي
 مهندسان مشاور تدبير ساحل پارسشاپور طاحوني 

 مهندسان مشاور دريا خاك پي بهروز گتميري
 دانشگاه صنعتي شريف حسن مقدم

 مهندسان مشاور  سامان يغمايي
 

 ي اجرايي كارگروه راهبري و نظارت بر پروژه در دفتر نظام فن

   رضا اسفندياري صدق

  عليرضا باقري

  فرزاد پارسا

  علي تبار

 خواهشهرزاد روشن

  حامد سرمست
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 2 هاي موجود اي سريع ساختمان ستورالعمل ارزيابي لرزهد 



 3 كليات – اولفصل 

 هدف -1-1

هاي مهم و موثر بر عملكـرد         ها باتوجه به ويژگي     آناي    لرزه پذيري  آسيبها، بررسي     ن   ساختما سريعاي    هدف اصلي از ارزيابي لرزه    
 360 نظير نشـريه      معتبر ارزيابي تفصيلي بر اساس دستورالعملهاي    (  تفصيلي است  هاي ارزيابيهاي ناشي از       بدون صرف هزينه   ،يا  لرزه

توانـد بـراي      ها مي   اي سريع ساختمان    نتايج ارزيابي لرزه   .)شود مي انجام   "هاي موجود  ساختماناي    لرزهدستورالعمل بهسازي   "با عنوان   
طي آوري اطالعات مورد نظر، اين روش ارزيابي          پس از جمع   عبارت ديگر،    به. گرفته شود   كار ها به   ساختمانبندي    بندي و اولويت    دسته

 ي ارزياب يها  برگه تكميل   بااين فرآيندها    در   .پذيرد ميت، صورت    اس اي چشمي و كيفي      شامل ارزيابي لرزه    كه اي  يك فرايند دو مرحله   
 ي  معياري براي قضاوت و انتخاب يكي از سه گزينـه           اي  ارزيابي لرزه  شاخص   ي  محاسبه  و شده هاي تعريف   ساختمان براساس چارچوب  

 :شود يا ميذيل براي ساختمان مه
 ؛ ارزيابي تفصيلياولويت براياندك ساختمان و عدم اي  لرزهپذيري  آسيبيا نسبي ايمني  –الف
 ؛ ساختمان و نياز به ارزيابي تفصيليزياد اي  لرزهپذيري  آسيب –ب
ير تغييـر كـاربري،      نظ  بررسي راهكارهاي ديگر   و ارزيابي تفصيلي    اولويت براي  عدم   ، ساختمان زيادبسيار  اي    لرزهپذيري    آسيب –ج

 ....تخريب و نوسازي و 

  كاربردي محدوده -1-2

ديـده پـس از       هـاي آسـيب      ساختمان يا  هاي موجود تهيه شده و ارزيابي لرزه         سريع ساختمان  يا  اين دستورالعمل براي ارزيابي لرزه    
اند   اي و اجرا شده      ايران طراحي لرزه   2800هايي كه براساس آخرين ويرايش استاندارد         ساختمان. شود  اين دستورالعمل نمي   شاملزلزله  

. نيـازي بـه انجـام مراحـل ايـن دسـتورالعمل ندارنـد             شده در طراحي اوليه است،        ها منطبق بر كاربري درنظرگرفته      و كاربري فعلي آن   
ـ اي بسـيار     پذيري لـرزه     كه اغلب آسيب    بدون مالت يا با مالت گل      يها  ساختمان خشتي،    و هاي بنايي سنگي    ساختمان   ،ي دارنـد  ادزي
بـراي  .  اين دستورالعمل خارج هسـتند     ي از حيطه هاي چوبي     و ساختمان هاي قاب سبك فوالدي      ساختمان،  هاي بنايي مسلح    ساختمان

مسلح هاي بنايي غير    اختماناي س   دستورالعمل بهسازي لرزه  به فصل سوم    توان    ميهاي بنايي غيرمسلح موجود       ارزيابي سريع ساختمان  
 .، مراجعه كرد376 ي مارهي ش موجود، نشريه
داراي كـه     هـاي جـانبي ناشـي از زلزلـه را ندارنـد، در صـورتي              بار تحملي فوالدي كه توانايي       با سيستم قاب ساده   هاي    ساختمان

امـا اگـر ايـن      . گيرنـد   مـي ،  قـرار     4-4-2ي فوالدي داراي ميانقاب، بند        هاي با سيستم قاب ساده      ي ساختمان   ميانقاب باشند در دسته   
،  بـاربر جـانبي  فاقد سيسـتم هاي  ي ساختمان  باشد، در دستهتر  يا كمطبقهسه ها نيز  و تعداد طبقات آن ها فاقد ميانقاب باشند   مانساخت
ي  تـر از سـه طبقـه اسـت، از محـدوده            ها بيش    كه تعداد طبقات آن    فاقد سيستم باربر جانبي   هاي    ساختمان. گيرند  ، قرار مي  9-4-2بند  

 .ل خارج هستندكاربرد اين دستورالعم

  موجوديها ساختمانسريع  يا لرزه ارزيابي  مراحل-1-3

 صـورت   1-1  مطـابق شـكل    يكيفـ ارزيـابي    و   يچشـم ارزيابي   ي هاي موجود در دو مرحله      سريع ساختمان  يا  لرزهيند ارزيابي   افر
هـاي از پـيش       برگـه در قالب   ن،  اي ساختما    لرزه ارزيابي يك شاخص كمي تحت عنوان شاخص        عالوه بر معرفي  اين ارزيابي   . دگير مي
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 بـا توجـه بـه نتـايج         ، مشـخص شـده اسـت      اين شـكل  طور كه در     همان. نمايد   ساختمان ارايه مي   رفتار كيفي از    شده، اطالعاتي    تعيين
ي گـاه .  نباشـد ارزيابي كيفـي و انجام ي دوم   در مرحله  روند ارزيابي سريع     ي  نيازي به ادامه   ممكن است ارزيابي چشمي،   شده از    حاصل

 وپس از انجام آن توسط گروه ارزيـاب  كه  استسونداژها در سطح محدود برخي نيازمند انجام  يكيفارزيابي   ي در مرحله  برگهتكميل  
 نيازمند انجـام مطالعـات    بر اساس اين دستورالعمل ساختمان كه در صورتي . شود كيفي تكميل مي  ارزيابي   ي  مرحله ، موارد ي احراز كليه 
 هـاي موجـود     اي سـريع سـاختمان      انتهاي فرايند ارزيابي لرزه   در  مشاور   .ارزيابي كيفي  با توجه به نتايج      ،دوخته ش شناتفصيلي  بهسازي  

  ي شـماره    ، نشـريه  )تجديد نظـر اول   (ود  هاي موج   اي ساختمان    مطالعات بهسازي لرزه   ي اول فهرست خدمات     براساس مطالعات مرحله  
بـه   كيفـي  گـزارش  در قالـب ي مطالعات بهسـازي    مورد نظر خود را براي ادامه هاي   فهرست آزمايش  ،360 و مفاد نشريه شماره      ،251

 .كارفرما ارايه نمايد

 
 هاي موجود سريع ساختماناي  لرزهفرايند دستورالعمل ارزيابي  -1-1شكل   

):فصل دوم(يين ملزومات اوليهعت
  تعيين نوع ساختمان-1
 اي لرزه ارزيابيشاخص  )S L( پايين  و)SU( باالي ه مشخص نمودن كران-2
 اي  لرزهارزيابي) S B(ي  يهپا مشخص نمودن شاخص -3

 )فصل سوم(اي چشميابي لرزهارزي
 )S (ايلرزهشاخص ارزيابيتعيين
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 5 كليات – اولفصل 

 اوليه ملزومات -1-3-1

 از مشخصات ساختمان مطابق ي و تعيين بعضي مباني موجود نيازمند تبيين برخيها  سريع ساختمانيا لرزه يتكميل مراحل ارزياب
 . در فصل دوم تشريح شده استيتعاريف و مشخصات تكميل. استشده در اين دستورالعمل  تعاريف ارايه

 چشمي يا لرزه ارزيابي -1-3-2

 ي نحـوه فرايند و   . گيرد  ها انجام      ساختمان ي براي كليه بايد  چشمي   يا  لرزهزيابي   ار ي مات اوليه، مرحله  و پس از تعيين و تبيين ملز     
 ، سـاختمان  ي چشـم  يا   لـرزه  ي ارزيـاب  برگهتكميل اطالعات در اين مرحله در قالب        . انجام اين مرحله در فصل سوم تشريح شده است        

به صورت مسـتقل    تواند    اي چشمي مي    ارزيابي لرزه . دشو ميساختمان  اي    لرزهارزيابي   عنوان شاخص    تحت يكميت ي منجر به محاسبه  
يـا   يپذير   كاهش خطر  يها  در طرح ها    ساختمان ي اوليهبندي    يتوشناسايي و اول   ديگر اين دستورالعمل به منظور       يها  و فارغ از قسمت   
 .دردنيز استفاده گبا اهداف ديگر 

 ي كيفيا  ارزيابي لرزه-1-3-3

ـ   ارزيابي كيفي    ي  مرحله درتواند    ميسريع  اي    لرزه چشمي، روند ارزيابي     با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي       بـا توجـه بـه       .دادامه ياب
در اين مرحله با تكميل   . تواند در در دو سطح ارزيابي كيفي اوليه و ارزيابي كيفي تكميلي صورت گيرد               شرايط ساختمان اين ارزيابي مي    

در فصل چهارم تشريح شده ي انجام اين مرحله  نحوهفرايند و . گيرد تر قرار مي   دقيق ساختمان مورد بررسي  اي    لرزه رفتارها    برخي برگه 
 . است
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 9 ملزومات اوليه –دوم فصل

  كليات-2-1

مباني و تعيين بعضي از مشخصات ساختمان مطابق تعاريف         ، تبيين برخي    ودهاي موج   سريع ساختمان اي    لرزهارزيابي  اولين گام در    
آوري و مشـخص شـود        جمعشوند،    بر طبق تعاريفي كه در ادامه ذكر مي       اطالعاتي كه در اين مرحله بايد        .است فصلشده در اين      ارايه

 :  ازعبارتند
 ؛اي  لرزهارزيابيشاخص  باال و پايين ي ه تعيين كران -الف
 ؛پايه اي لرزه شاخص ارزيابيتعيين  -ب
 . تعيين نوع ساختمان-ج

 اي لرزهشاخص ارزيابي  باال و پايين ي  كرانه-2-2

. اي اسـت    بندي به منظور انجام مطالعات بهسـازي لـرزه          لويتها، تعيين او    اي سريع ساختمان    ترين اهداف ارزيابي لرزه    يكي از مهم  
ي مطالعـات     هاي عمده و گسـترده در سـازه، توجيـه فنـي و اقتصـادي بـراي ادامـه                    بديهي است در برخي مواقع به علت وجود ضعف        

اسـت كـه    يسـته   بالعكس، در برخي مواقع به علـت پايـداري نسـبي سـازه، شا             . مراحل بعدي وجود نخواهد داشت    طي  پذيري و     آسيب
تـري در برابـر زلزلـه      پذيري بيش   ها كه آسيب    اي خارج شود و نخست، ساير ساختمان         انجام مطالعات بهسازي لرزه     ساختمان از اولويت  

ي مناسب بـراي انجـام مطالعـات بهسـازي             باال و پايين براي تعيين محدوده      ي  بدين منظور يك كرانه   . دارند، مورد مطالعه قرار گيرند    
 .شود تعريف مياي  لرزه

 )SL (اي  لرزهشاخص ارزيابي پايين ي كرانه -2-2-1

اي ساختمان نـامطلوب ارزيـابي شـده و تنهـا بـا        لرزهرفتارتر باشد،  اي ساختمان از حدي پايين      لرزه شاخص ارزيابي كه    در صورتي 
هـا و     حالت بايد مطالعه و بررسـي گزينـه        اين    در .پذير است   اي امكان   بهسازي لرزه مطالعات  ي    ادامه... ي توجيه فني، اقتصادي و        ارايه

ي    صفر به عنوان كرانـه     عدد در اين دستورالعمل   .مورد توجه قرار گيرد   ... راهكارهاي ديگر از قبيل تغيير كاربري، تخريب و نوسازي و           
با توجـه بـه     وورت با متخصصين     طي مش  تواند  مياي    لرزهشاخص ارزيابي   ي پايين     كرانه. شود مياي لحاظ     لرزهشاخص ارزيابي   پايين  
  .تغيير يابد هاي كشور و تاييد كارفرما سياست

 )SU (اي لرزهشاخص ارزيابي  باالي ي  كرانه-2-2-2

در ايـن   .  پايداري نسبي و مناسب ساختمان در برابر زلزلـه اسـت           ي  هاي از حدي فراتر رود، نشان        لرزه شاخص ارزيابي كه   در صورتي 
اي   لـرزه شـاخص ارزيـابي     هايي كه داراي      شود ساختمان    امكانات و اعتبارات، توصيه مي     ي  تر و بهينه    اسبحالت به منظور تخصيص من    

شاخص ارزيـابي   ي باالي      عدد سه به عنوان كرانه     در اين دستورالعمل  . اي خارج شوند    بااليي هستند، از اولويت مطالعات بهسازي لرزه      
هـاي كشـور و       تواند طي مشورت با متخصصين و با توجه به سياست           اي مي   لرزهيابي  شاخص ارز ي باالي     كرانه. شود مياي لحاظ     لرزه

 .  تاييد كارفرما تغيير يابد
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 )SB(اي پايه   لرزهشاخص ارزيابي -2-3

اي قرار گيرند، براي تعيين     لرزهشاخص ارزيابي    پايين و باالي     ي  هها بين كران   اي آن   لرزهشاخص ارزيابي   هايي كه     ي ساختمان   كليه
در دو سـطح اوليـه و تكميلـي صـورت      اي كيفـي  ارزيابي لرزه . اي نيازمند انجام مطالعات ارزيابي كيفي هستند        پذيري لرزه   سطح آسيب 

. شـود   اي پايـه تعريـف مـي        لـرزه شـاخص ارزيـابي     براي تعيين سطح مورد نياز در مطالعات كيفـي شاخصـي تحـت عنـوان                . گيرد  مي
 بـوده و    زيادها    اي آن   پذيري لرزه   تر باشد، آسيب    اي پايه كوچك    لرزهشاخص ارزيابي   ها از     اي آن   لرزه شاخص ارزيابي هايي كه     ساختمان

 شاخص ارزيـابي  هايي كه     در ساختمان . گيرد  اي ساختمان صورت مي     ناسايي بهتر رفتار لرزه   به منظور ش  در سطح اوليه و     ارزيابي كيفي،   
پـذيري    تـر سـطح آسـيب       ت پيشنهاد مشاور و تاييد كارفرما بـراي تعيـين دقيـق           تر است، در صور     اي پايه بزرگ    لرزهشاخص ارزيابي   از  

اي كـم     پذيري لرزه   كه نتايج ارزيابي كيفي نشانگر آسيب       در صورتي . گيرد  دو سطح اوليه و تكميلي صورت مي       اي، ارزيابي كيفي در     لرزه
اي پايـه در نظـر      لـرزه شـاخص ارزيـابي     عدد دو براي    . تاي نيس    باشد، نيازي به انجام مطالعات تفصيلي بهسازي لرزه        ها  اين ساختمان 

هاي كشـور و تاييـد كارفرمـا تغييـر       تواند طي مشورت با متخصصين و با توجه به سياست           اي پايه مي    لرزهشاخص ارزيابي   . شودگرفته  
 .هسازي نشان داده شده استاي و روند انجام مطالعات ب لرزهشاخص ارزيابي ها براساس  بندي ساختمان گروه) 1-2(در جدول . يابد

 اي  ي روند بهسازي لرزه ي ادامه ها و نحوه اي ساختمان پذيري لرزه سطح آسيب - 1-2 لجدو
 اي ي روند مطالعات بهسازي لرزه ادامه اي لرزهشاخص ارزيابي  اي پذيري لرزه سطح آسيب

 S>SU پذيري كم آسيب
اي   بهسازي لرزهمطالعات  شود از اولويت ياست و پيشنهاد م نسبي برخوردار پايداريساختمان از 

 . ارزيابي كيفي نيستي هبنابراين نيازي به انجام مرحل. خارج شود

 SB<S<SU  پذيري متوسط آسيب

شود پس از انجام  پيشنهاد مي. پذيري ساختمان نيازمند مطالعات بيشتر است ارزيابي دقيق آسيب
وجود يا در صورت . در سطح تفصيلي صورت پذيرداي  ، فرايند بهسازي لرزهاوليهارزيابي كيفي 
گيرد و در صورت    و تكميلي صورت اوليهسطح دو پيشنهاد مشاور، ارزيابي كيفي در مدارك فني و 
 .اي خارج شود بهسازي لرزهمطالعات   ي موارد نقص عمده، ساختمان از اولويت عدم مشاهده

 SL<S<SB  پذيري زياد آسيب

 در سطح اوليه صرفاً به شود ارزيابي كيفي پيشنهاد مي. اختمان زياد استاي س پذيري لرزه آسيب
  .اي در سطح تفصيلي ادامه يابد هسازي لرزه فرايند بمنظور شناخت بهتر ساختمان صورت گيرد و

 S<SL  زياد بسيارپذيري آسيب
پيشنهاد . تاي ساختمان بسيار زياد است و نيازي به انجام ارزيابي كيفي نيس پذيري لرزه آسيب

اي در سطح تفصيلي تنها با  ي فرايند بهسازي لرزه شود ضمن بررسي راهكارهاي ديگر ادامه مي
 .ي توجيه فني و اقتصادي صورت پذيرد ارايه

 

 نوع ساختمان -2-4

 رفتـار وجـه بـه   بـا ت . شـوند  بندي مي  براساس نوع سيستم باربر جانبي به نُه دسته تقسيم اين دستورالعمل هاي متداول در      ساختمان
 .نيز در برابـر زلزلـه متفـاوت خواهـد بـود            ها   آناي    پذيري لرزه   هاي باربر جانبي در برابر زلزله، آسيب        سيستمهر يك از  اي متفاوت     لرزه

 . جاي خواهد گرفتدسته دو ساختمان در ،يكسان نباشددو جهت اصلي كه سيستم باربر جانبي ساختمان در  درصورتي
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 )S1(قاب خمشي فوالدي  سيستم باساختمان  -2-4-1
ناشـي از   هـا     مقاومـت جـانبي ايـن سـاختمان       . هاي فوالدي هستند    هاي متشكل از تيرها و ستون       ها تركيبي از قاب      اين ساختمان 

 دال  ،هـا   اين ساختمان متداول در   ديافراگم  . كنند  تامين مي صلب   كه سختي خود را توسط اتصاالت صلب و نيمه        است  هاي خمشي     قاب
.  متر متغير است8ا  ت4اي تيرها معموالً يكنواخت و بين ه دهانهطول . ضربي است    طاق   تيرچه بلوك و سقف     سقفسقف مركب،   ،  بتني

هـا بـه      پـي ايـن سـاختمان     . هاي معماري پنهان هسـتند      داخل ديوارها و سقف    ها، مقاطع    تيرها و ستون    با توجه به ابعاد نسبي كوچك     
هـا   آن بـه سـتون      اتصاالت تير  ،عدم دقت در اجرا     به علت  ها  اين ساختمان . شود ميساخته  حتي شمع   صورت منفرد، نواري، گسترده و      

  .پذير هستند بسيار آسيب

 )S2 (شده قاب فوالدي مهاربنديبا سيستم ساختمان  -2-4-2
هـا   جـانبي ايـن سـاختمان   مقاومت  . هاي فوالدي هستند  مهاربندها و     هاي متشكل از تيرها، ستون      ها تركيبي از قاب      اين ساختمان 

كنند كـه   هاي مرتبط با خود تقسيم مي ي بين تيرها و ستوننحوها نيروها را به مهاربند. شود ها تامين مي  مهاربندتوسط اعضاي   عموماٌ  
كـه   در صـورتي  . شـود   ظاهر مي هاي اصلي عناصر به صورت محوري          رفتاري مشابه خرپا از خود نشان داده و تنش         ،كل عناصر مرتبط  

. شود  هاي برشي و خمشي ايجاد مي       ري كامل نباشند، در برخي اعضا تنش      قطبه صورت    -محور هاي برون مهاربندهمانند   -ها  ربندمها
. شـوند  مـي  ي باربر جـانبي وارد عمـل     هاي فوالدي نيز به صورت خمشي به عنوان سيستم ثانويه           گاهي با توجه به نوع اتصاالت، قاب      

ديـافراگم متـداول در ايـن    . ي شده را بر عهده دارنـد مهاربندهاي   انتقال نيروي جانبي به قابي  وظيفهها ها در اين ساختمان   ديافراگم
ها معمـوالً از      ها در اين ساختمان      ابعاد تيرها و ستون    .ضربي است    طاق  سقف تيرچه بلوك و سقف    سقف مركب،    بتني،    ها، دال   ساختمان
پـي ايـن   . هـاي معمـاري پنهـان هسـتند     در داخل ديوارها و سـقف ها  يرها و ستونبنابراين تتر است و   كوچكS1هاي نوع    ساختمان
ها در    دهد كه اين ساختمان      اخير نشان مي    و تحقيقات  ها  نتايج زلزله . شود  ها به صورت منفرد، نواري، گسترده و شمع اجرا مي           ساختمان
 .پذير هستند  آسيبر طبقات پاييني د ويژه علت ضعف در اجرا بهبه به ستون مهاربنداتصاالت 

 )S3 ( مسلحديوار برشي بتن  دارايقاب فوالديبا سيستم ساختمان  -2-4-3
مقاومـت  .  هسـتند   فوالدي به همراه ديوار برشـي بـتن مسـلح          هاي  هاي متشكل از تيرها و ستون       ها تركيبي از قاب      اين ساختمان 

با توجه  . اند  تشكيل شده ها و خرپاهاي فوالدي        تيرورق ، تيرها از اغلبها    قاب. شود  ها توسط ديوار برشي تامين مي       جانبي اين ساختمان  
سيسـتم  هاي خمشي فوالدي نيـز بـه عنـوان      ممكن است قاب،ها  قاببههاي فوالدي و سختي نسبي ديوار   اتصاالت قاب  ي  نحوهبه  

اسـتفاده از  . هاي تيرچه بلـوك اسـت   و سقفهاي بتني   ها، دال   ديافراگم متداول در اين ساختمان    . دنشو   جانبي وارد عمل     باربر ي  ثانويه
ديوارهاي در اكثر موارد . شود استفاده مياز آن هاي بلندمرتبه   ساختمانتنها در برخينداشته و چنداني  رواج  يساختمانسيستم  اين نوع   

 20 داخلي با ضخامت بـيش از        ديوارهايوجود  . اند  كاري معماري پوشانده شده     با نازك و   شتهقرار دا  پله و آسانسور    برشي در اطراف راه   
ها به صورت نـواري، گسـترده و شـمع      اين ساختمانيها  پي.باشددر ساختمان ديوار برشي  كارگيري  بهاي از     نشانهتواند    ميمتر    سانتي

اتصال تيرهاي فوالدي بـه ديـوار برشـي بـه شـدت      ها در     اين ساختمان دهد كه     اخير نشان مي   و تحقيقات    ها   نتايج زلزله  .شود  اجرا مي 
 .بيني است  زلزله قابل پيشپس ازهاي ديوار برشي  برشي در محل بازشوي  گستردههاي  چنين ايجاد ترك  هم.پذير هستند آسيب



 

 

 ١٢ هاي موجود اي سريع ساختمان دستورالعمل ارزيابي لرزه

 )S4(ميانقاب داراي  فوالدي ي قاب سادهبا سيستم ساختمان  -2-4-4
منظـور از   . هسـتند بنـايي با مصالح هاي فوالدي به همراه ديوارهاي   تيرها و ستون    از  هاي متشكل   ها تركيبي از قاب    اين ساختمان 

ها توسط انـدركنش   مقاومت جانبي اين ساختمان. اند بلوك سيماني ساخته شده يا   آجر   ديوارهاي با مصالح بنايي، ديوارهايي است كه با       
هايي كه بـه طـور        ميانقاب. هاي توام با ديوار برشي است       ابه قاب تر مش  رفتار تركيبي اين مجموعه بيش    . شود   تامين مي   قاب و ميانقاب  

 بـراي   رفتـار كـه ايـن      در حـالي  . دهنـد   ري مـي  قطـ  عناصر مجازي فشاري در راستاي        ليمناسب در داخل قاب مهار شده باشند، تشك       
ستقيم به مقاومت برشي ديـوار در        بستگي م   مقاومت ميانقاب . يست ن  متصور ،اند  بارگذاري شده  قاب   ي  خارج از صفحه  كه  ي  يها  ميانقاب

تشكيل شـده   بنايي  ضخامت ديوارهاي ميانقاب از دو يا سه رج مصالح          اغلب  .  دارد مصالح بنايي محل بندهاي افقي يا مقاومت فشاري       
 را در ايـن     هـا   توان آن    باشند، مي   رجيني داراي ميانقاب  هاي با اتصاالت خُ     كه ساختمان  درصورتي. ضخامت قابل توجهي دارد   بنابراين  و  

اسـتفاده از   . ضربي است    طاق   بتني، سقف مركب، سقف تيرچه بلوك و سقف         ها، دال   ديافراگم متداول در اين ساختمان    .  جاي داد  دسته
 به شدت الغر بوده و در ميان ديوارهـاي بنـايي قطـور    فوالديهاي  ستون. هاي قديمي بسيار رايج بوده است اين سيستم در ساختمان 

دهد كـه ايـن        اخير نشان مي    و تحقيقات  ها  نتايج زلزله . شود   به صورت منفرد و نواري اجرا مي       اغلبها    پي اين ساختمان  . پنهان هستند 
 خـارج از صـفحه      شكسـت ها تحت نيروهاي جانبي تمايل بـه          ميانقاب .ندهستمقاومت برشي مالت دچار ضعف      تامين  ها در     ساختمان

 .دشو ها مي ميانقاب رفتارباعث ايجاد ضعف در  ها و تيرها  مصالح بنايي به ستونتاتصاالضعف نسبي در اجراي  كه به علت دارند

 )C1 (يقاب خمشي بتنبا سيستم ساختمان  -2-4-5
هاي خمشي بتنـي بـا    بارهاي جانبي توسط قاب. اند مسلح درجا ريخته شده تشكيل شده هاي بتن ها از تيرها و ستون   اين ساختمان 

در محل اتصـال تيـر و سـتون و    ويژه  داراي آرماتورگذاري دستههاي جديدتر اين    سازه. شوند  ه تحمل مي  ستون يكپارچ  -اتصاالت تير 
تر اين  كه در ساخت و سازهاي قديم در حالي. است گذارپذير قاب به شدت تاثير  كه در عملكرد شكل   ،هستند كم   واصلهاي با ف    خاموت

هاي تيرچه بلـوك و دال مشـبك تشـكيل شـده      هاي بتني، سقف  از دالاغلب ها ساختمانديافراگم اين  . شده است   ضوابط رعايت نمي  
هاي تيرها معموالً يكنواخت      طول دهانه . رواج زيادي دارد  اين نوع ساختمان    مرتبه استفاده از     مرتبه و ميان   هاي كوتاه   در ساختمان . است

ها هستند و بنابراين مقاطع ديوارها و  اد نسبي تيرها و ستونترين ابع  داراي بزرگدستههاي اين  ساختمان. متر متغير است 8 تا 4و بين 
نتـايج  . شـود  ها به صورت منفرد، نواري، گسـترده و حتـي شـمع سـاخته مـي      پي اين ساختمان. هاي آن در معماري آشكار است     ستون
. ها در برابر زلزله اسـت       ين سازه ي ا    ضعف عمده  ،دهد كه عدم رعايت جزييات و ضوابط آرماتوربندي          اخير نشان مي    و تحقيقات  ها  زلزله

ها در ستون موجب كاهش محصورشدگي بـتن شـده و منجـر بـه شكسـت برشـي سـتون                       ي زياد خاموت   فاصلهدر بسياري از موارد،     
. دشـو  مقاومت جانبي سـازه مـي  سختي و كاهش سبب در تيرها كمبود ميلگرد طولي و يا عدم رعايت طول مهاري       چنين،    هم. دشو مي

 .دشو  اي مي  غير سازهي اجزاي پذيري گسترده  اب حتي اگر منجر به تخريب سازه نگردد، منجر به آسيبكاهش سختي ق

 )C2(بتني ديوار برشي داراي قاب بتني با سيستم ساختمان  -2-4-6
وار برشي تامين   ها عمدتاً توسط دي     مقاومت جانبي اين ساختمان   . ها و ديوارهاي برشي بتني هستند       ها تركيبي از قاب      اين ساختمان 

نقش جانبي   در تحمل نيروهاي      ثانويهسيستم   خمشي نيز به عنوان      هاي  قابها،    به قاب نسبت  با توجه به سختي ديوار برشي       . شود  مي
بـا  و شـوند    قـرار داده مـي  پلـه و آسانسـور    به ويـژه در اطـراف راه    به صورت متمركز در برخي نقاط سازه  اغلبديوارهاي برشي   . دارند
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تـر ميـزان آرمـاتور     در ساخت و سازهاي قـديم . متر است  سانتي15ها حداقل ضخامت اين ديوار. شوند اري معماري پوشانده مي ك  نازك
 صلبيت اين سيستم در برابـر بارهـاي جـانبي بسـيار زيـاد      .شده است  در نظر گرفته ميهاي جديد سازهتر از    ديوارهاي برشي بسيار كم   

ها معمـوالً از دال      ديافراگم اين ساختمان  . تر است     كوچك C1ها نسبت به ساختمان نوع       اين ساختمان ها در     ابعاد تيرها و ستون   . است
زيـادي  ج  وابتني ر  ي  مرتبه هاي بلند   ساختماناستفاده از اين سيستم در      . هاي تيرچه بلوك و دال مشبك تشكيل شده است          بتني، سقف 

دهـد كـه ايـن         اخير نشان مي    و تحقيقات  ها  نتايج زلزله . شوند   و شمع اجرا مي    ها به صورت نواري، گسترده      هاي اين ساختمان    پي. دارد
هـا بـه علـت وجـود          هاي وارده به اين سـاختمان        خسارت ي عمده. دهند  از خود نشان مي   عملكرد مناسبي   ر جريان زلزله    دها    ساختمان

 در اجـزاي لبـه   عدم وجود   و  ديوارها به دال سقف    ، اتصال نامناسب  استقرار ديوارهاي برشي  نامناسب  در پالن و محل     شرايط نامنظمي   
 .استديوارهاي برشي 

  )C3(ميانقاب داراي  بتني ي قاب سادهبا سيستم ساختمان  -2-4-7
منظـور از ديوارهـاي بـا مصـالح بنـايي،            .هسـتند بنـايي   بـا مصـالح     هاي بتني به همراه ديوارهاي        ها تركيبي از قاب     اين ساختمان 

 را كـه اجـزا و اتصـاالت آن      خمشـي بتنـي   هاي با سيستم قاب ساختمان. اند ا آجر يا بلوك سيماني ساخته شده      ديوارهايي است كه با ب    
مقاومـت   .ي بتني درنظر گرفـت      توان سيستم قاب ساده      مي بسيار ضعيف بوده و توانايي انتقال نيروهاي جانبي ناشي از زلزله را ندارند،            

تشكيل عناصر مجازي   و   اند  هايي كه به طور مناسب در داخل قاب مهار شده           ها و ميانقاب   ها توسط اندركنش قاب     جانبي اين ساختمان  
هايي كه بـه طـور    هاي خارج از صفحه يا ميانقاب  براي ميانقابعملكرداين روشن است كه . شود ، تامين مي  دهند  ميرا  ري  قطفشاري  

 برشي ديـوار در     ت به مقاوم   قيممستها بستگي     ميانقاب ي  شده امينتمقاومت  . خواهد بود  متصور ن  ،اند  مناسب با عناصر قاب درگير نشده     
از دو يا سه رج مصالح تشكيل شده است و          اغلب  ضخامت ديوارهاي ميانقاب    . دارداجزاي مصالح بنايي    مقاومت  و  محل بندهاي افقي    

 اخيـر    و تحقيقـات   هـا   نتايج زلزله . شود ها به صورت منفرد و نواري اجرا مي         پي اين ساختمان  . دهد  ضخامت قابل توجهي را تشكيل مي     
هـا   معموالً اتصاالت مصالح بنايي به ستون.  خارج از صفحه دارند  شكستها تحت نيروهاي جانبي تمايل به          كه ميانقاب  ،دهد  نشان مي 
 .شوند شوند و باعث ايجاد ضعف در عملكرد ميانقاب مي عيف بوده و به راحتي جدا ميو تيرها ض

 

 ) PC (ي بتني ساخته قاب پيش سيستم باساختمان  -2-4-8
ها بسيار متغير بـوده      اي اين ساختمان    عملكرد لرزه  .اند   شده تشكيل  ساخته  پيشبتني  ها و ديوارهاي      تيرها، ستون ها از     اين ساختمان 

قطعات تيرهاي بتنـي    از  شده    ساخته يها  كفها معموالً از      ديافراگم. ي اجراي جزييات دارد     و بستگي مستقيم به شرايط ساخت و نحوه       
بـراي   .شـوند   تكيـه داده مـي  سـاخته   هاي پـيش    كه بر تيرها و ستون    تشكيل شده است    شكل  Tشكل يا جفت    Tساخته، تيرهاي     پيش

 نوارهاي تكميلي   شده يا   ي بتني مسلح درجا ريخته      هاي رويه   دال ،شده قطعات جوش  ي سقف از    رفتار يكپارچه  واتصال قطعات مختلف    
 و هـا  نتـايج زلزلـه  . شـود   به صورت منفرد و نواري اجـرا مـي      اغلبها    پي اين ساختمان  . شود مياستفاده  ساخته،     پيش شده يا  درجاريخته
ها به علت كمبـود مسـاحت برشـي و خـوردگي قطعـات                ضعف در اتصاالت عناصر كف و ستون       اخير حاكي از اين است كه        تحقيقات

 .ها است ضعف اين سيستمترين نقاط  از عمدهها  اتصالي اعضا در اين ساختمان



 

 

 ١٤ هاي موجود اي سريع ساختمان دستورالعمل ارزيابي لرزه

   باربر جانبي بدون سيستممرتبه كوتاه ساختمان -2-4-9
رجيني كه فاقد ميانقاب هستند و توانايي مقاومت در برابـر بارهـاي             خُساده يا   با اتصاالت   تر    سه طبقه يا كم   فوالدي  هاي    ساختمان

ايـن  . دهنـد  تار بسيار ضعيفي در برابر زلزلـه از خـود نشـان مـي     ها رف   اغلب اين ساختمان  . گيرند  در اين دسته جاي مي    جانبي را ندارند،    
بايسـت بـا      مشاور مـي  . ها نيازي به طي مراحل ارزيابي چشمي و كيفي مطابق فصل سوم و چهارم اين دستورالعمل را ندارند                   ساختمان

اي يـا    مطالعـات بهسـازي لـرزه   فراينـد  ي  به ادامه  تصميم،اي ساختمان است هاي موجود كه تاثيرگذار بر عملكرد لرزه توجه به نقصان 
 :گيري مورد توجه قرار گيرد عبارت هستند از تواند در اين تصميم برخي از مواردي كه مي .كردن آن از اين فرايند نمايد خارج
 ؛ي نرم وجود طبقه -1
 ؛نامنظمي در پالن يا ارتفاع -2

 ؛نوع سقف و ديافراگم -3

 نوع خاك؛ -4

 عمر ساختمان؛ -5

 .بناي الحاقي اضافه -6
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 ١٦ هاي موجود اي سريع ساختمان دستورالعمل ارزيابي لرزه
 



 

 

 17اي چشمي ارزيابي لرزه –م سوفصل

  هدف -3-1

صـورت  توانـد بـه       مـي ي موجـود    هـا   اي چشمي ساختمان    ، ارزيابي لرزه  هاي موجود   ارزيابي سريع ساختمان  ف اصلي   اهداعالوه بر   
 :اي مستقل و جداگانه براي تامين اهداف زير صورت پذيرد مرحله

 ؛اي هاي بهسازي لرزه يين اولويتع ت –الف
 اي؛  كاهش خطرپذيري لرزهي  طراحي برنامه–ب
 هاي ناشي از زلزله؛ ين خسارتخم تچنين همها و  اي ساختمان پذيري لرزه  آسيبي از فهرستي  تهيه–ج
 اقدامات امدادي پس از زلزله؛مديريت بحران و ريزي براي   طراحي و برنامه–د
  ....هايي نظير نرخ بيمه، نقل و انتقال امالك و  گيري تصميماتخاذ  براي ايارزيابي لرزه شاخص ي  محاسبه- ه

  برگه مراحل تكميل -3-2

زيـر  گانـه     دهاي چشمي موارد       ارزيابي لرزه    ي  برگهبراي تكميل   . شود   ثبت مي   پيوست يك  ي    برگهچشمي در   اي    لرزهنتايج ارزيابي   
 : شوندانجامبايست  مي

 ساختمان و ارزياب؛مشخصات عمومي  ثبت -1
 يم كروكي نما و پالن ساختمان؛ستر -2

   تهيه عكس از ساختمان؛-3

 ؛2800 تعيين اهميت ساختمان مطابق استاندارد -4

 ؛2800 تعيين نوع خاك مطابق استاندارد -5

 اي؛  بررسي خطر سقوط اجزاي غيرسازه-6

 ؛پايه ي نمره تعيين سيستم باربر جانبي و مشخص نمودن -7

 ؛اي ساختمان لرزه هاي عملكرد  نمره تخصيص -8

 ؛ ايارزيابي لرزه  شاخصي  محاسبه-9

 .ي ارزيابي مشخص كردن نتيجهبيني نشده است و   پيش برگهدرج مواردي كه در  -10

 ساختمان و ارزيابمشخصات عمومي  ثبت -3-2-1
 اختصـاص بـه ثبـت       ، برگه و باالي    راست موجود در سمت     فضاي ، مشخص است  اي چشمي   ي ارزيابي لرزه   برگهطور كه در     همان

، تعداد افراد سـاكن در سـاختمان،      )پالك ثبتي (بردار، نشاني، كدپستي       نام ساختمان و بهره    .ساختمان و ارزياب دارد   مشخصات عمومي   
ها، تـاريخ بازديـد و مشخصـات ارزيـاب از جملـه               سال طراحي و ساخت، تعداد طبقات، نوع كاربري، مساحت كل، وضعيت وجود نقشه            

 .شود  شرح برخي از موارد فوق در بندهاي ذيل ارايه مي. كه بايد توسط ارزياب در تكميل برگه مد نظر قرار گيردمواردي هستند



 

 

 ١٨ هاي موجود اي سريع ساختمان دستورالعمل ارزيابي لرزه

  تعداد طبقات-3-2-1-1
تعـداد  در اغلـب مـوارد      گرچه  اتعداد طبقات و تعداد طبقات كل بايد مشـخص شـده باشـد،             زمين،  در تكميل برگه تعداد طبقات زير     

بـه  . بـا ابهـام روبـرو شـود     اما در شرايطي خاص ممكن است شمارش دقيق تعداد طبقات سـاختمان         ،طبقات ساختمان مشخص است   
نه، اگـر   به عنوان نمو   .ترين تعداد طبقات قابل شمارش، مالك تعيين تعداد طبقات ساختمان خواهد بود             كلي، بيش  ي  عنوان يك قاعده  

با باالي شيب تفاوت داشـت، تعـداد طبقـات از پـايين شـيب شـمرده                  و تعداد طبقات آن از پايين شيب         ساختماني در شيب واقع باشد    
كه وزن خرپشـته      در صورتي  . متفاوت باشد حداكثر تعداد طبقات مالك عمل خواهد بود         باماگر ساختمان داراي چندين تراز       يا   .شود  مي

 .شود  درصد وزن بام باشد، خرپشته نيز به عنوان يك طبقه محسوب مي25بيش از 

 ساختطراحي و ل  سا-3-2-1-2

هاي متفاوت    گرفته در ويرايش    اي ساختمان و تغييرات صورت      ي طراحي لرزه    نحوهساخت در   طراحي و    باتوجه به تاثيرگذاري سال     
 حين بازديـد معموالً اين اطالعات در . است اي چشمي   لرزه اصلي ارزيابي    مراحلساخت يكي از    طراحي و   ، تعيين سال    2800استاندارد  

هـاي    قسـمت اگـر   . از آن اطـالع حاصـل كـرد       اندركار    با توجه به مدارك فني يا افراد دست        قبل از بازديد     ستينيست و باي  تعيين  بل  اق
 در كروكي ترسيم شده از ساختمان       ،مالحظات ضمن اشاره به آن در قسمت        باشد،ي ساخته شده    تفاوتهاي م   ساختمان در سال  مختلف  

سال ساخت با سال طراحي سازه يكسـان نيسـت و ممكـن             اغلب   كه   ه باشد توجه داشت  ارزياب بايد  .ها بايد مشخص شوند     قسمتاين  
بـه دسـت    يـا طراحـي   در مورد سال ساخت   مستندي  اگر نتوان اطالعات    . است ساختمان چندين سال بعد از طراحي ساخته شده باشد         

در صـورتي كـه سـال       . بـه دسـت آورد    آن  از  ي  خمينـ  معماري و كاربري آن ت     ي   ساختمان، شيوه  يتوجه به عمر اجزا    توان با    مي ،آورد
هايي از ساختمان     كه بخش    درصورتي . شود استفاده شده  درجسال  در كنار    *در جدول درج شود، از عالمت       مين  خساخت با ت  طراحي يا   

 . به صورت الحاقي به آن افزوده شده باشد، در اين قسمت بايد ذكر شود

 مشخصات ارزياب -3-2-1-3

، ثبت مشخصـات ارزيـاب در ايـن قسـمت            برگهاي در تكميل      پذيري لرزه   سلط ارزياب به مباحث فني و آسيب      با توجه به اهميت ت    
 . ضروري است برگه

 در ساختمان مستقر و تعداد افراد  سطح كل زيربنا-3-2-1-4

از مـدارك سـاختمان يـا    ر  اگـ . داردد در بنا كاربرمستقر ارزش اقتصادي بنا و محاسبه تعداد افراد        ي  سطح كل زيربنا براي محاسبه    
 طول و عرض سـاختمان  ي توان با محاسبه  مينبود،تخمين بردار و ساكنين ساختمان، مساحت كل زيربنا قابل  كسب اطالعات از بهره   

از در صورتي كه سطح كل زيربنا به صورت تقريبـي محاسـبه شـده اسـت                 .  از سطح كل زيربنا به دست آورد       ي تخمين ،و تعداد طبقات  
هـاي كـاهش      هـا در برنامـه      در سـاختمان بـراي تعيـين اولويـت         مستقرتعداد افراد   . ه شود استفاددرج شده   مساحت  در كنار    *عالمت  

 در سـاختمان در سـاعات مختلـف         مستقردر صورت متغير بودن افراد      . خطرپذيري و براورد خسارات جاني ناشي از زلزله سودمند است         
توان براساس سطح كل زيربنا و كـاربري آن تخمـين       در ساختمان را مي    مستقرتعداد افراد   . شود   ميشبانه روز، حداكثر مقدار آن لحاظ       

 . استفاده شود *در اين صورت در كنار عدد درج شده از عالمت . زد
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 ي الحاقي  اضافه بنا-3-2-1-5
كـه وزن آن از       ناي الحاقي در صورتي   اضافه ب . باشد  جا منظور از اضافه بناي الحاقي، سازه اضافه شده بر روي سازه قبلي مي               در اين 

 .شود مي، طبقه اضافي محسوب 2800  استانداردوپنج درصد وزن طبقه پايين خود بيشتر باشد، مطابق  بيست

  ترسيم كروكي پالن و نماي ساختمان-3-2-2
توانـد    تمان هـم مـي    يم نمـاي سـاخ    سـ تر. ، الزامي است   برگهشده در     مشخصدر محل   ترسيم كروكي پالن ساختمان با ذكر ابعاد        

و نمـاي ترسـيم شـده،    در كروكـي  . شـود  و لذا ترسيم آن در زير كروكي پالن توصيه مي  اطالعات حايز اهميتي را در اختيار قرار دهد         
، عـدم   هـا   خـوردگي   خاص ساختمان نظيـر تـرك     و معضالت   اشكاالت   هاي اصلي،   موقعيت نسبت به خيابان    ،جهت جغرافيايي توان    مي

  .را نيز مشخص نمود... و در ارتفاع ا بنده مهارامتداد

 ي عكس از ساختمان تهيه -3-2-3
در ايـن عكـس بايـد       .  ضروري است   برگهشده در      در محل مشخص   ها آنيكي از   از ساختمان و درج     به تعداد كافي    ي عكس     تهيه

 .دنمو برگه ي توان ضميمه ميرا هاي اضافي  عكس .كليات ساختمان قابل مالحظه باشد

 تعيين اهميت ساختمان -3-2-4
 تـاثيري در رونـد      ،دشو   درج مي   برگهاطالعاتي كه در اين قسمت       گرچه   .شود   تعيين مي  2800اهميت ساختمان براساس استاندارد     

هـاي    اي چشمي، نظير تبيين اولويـت        براي اهداف ارزيابي لرزه     ، ولي اطالع از آن    دراي ندا   لرزه ارزيابيرزيابي چشمي و تعيين شاخص      ا
اي و     لـرزه  ارزيـابي شـاخص   ي باال و پايين       انهچنين امكان دارد كر      هم .پذيري سودمند است    هاي كاهش خطر    ازي و تدوين برنامه   بهس

 .اي پايه براساس اهميت ساختمان متفاوت باشد  لرزهارزيابيشاخص 

  تعيين نوع خاك-3-2-5
اگـر تعيـين نـوع خـاك قبـل از           . موجود تعيين كرد  از منابع   ت  اطالعااخذ  با  ميداني  توان قبل از ارزيابي       نوع خاك ساختمان را مي    

شـده در     ارايـه توضـيحات كلـي     بـر طبـق     نوع خاك را    براوردي از   تواند در حين مشاهدات ميداني         ارزياب مي  ،پذير نبود   ارزيابي امكان 
 هـاي   در ساختمان، نبوديسرمسط ارزياب تو اگر تعيين نوع خاك در شرايط ميداني نيز        .تعيين كند يا ساير مراجع معتبر      2800استاندارد  

لحاظ شـود و از     فرض     به عنوان پيش   III نوع خاك    ها ساختمانساير   و در     IVنوع خاك    متر   8يا با ارتفاع بيش از      تر   سه طبقه و بيش   
 .در كنار نوع خاك استفاده شود* عالمت 

 اي اجزاي غيرسازه خطر سقوط -3-2-6
د ايجـاد خطـرات جـاني       نـ توان   مي ،گي يا آجري اگر به ساختمان به صورت مناسب مهار نشوند          اي نظير نماهاي سن     اجزاي غيرسازه 

پايداري كـافي بـراي تحمـل نيروهـاي         از   باربر جانبي ساختمان     سيستمممكن است   در ساختمان،   ين خطرات   وجود ا رغم   علي. دننماي
اي در خـارج از قسـمت    ين دليـل خطـر سـقوط اجـزاي غيرسـازه     به هم . نداشته باشد اي    لرزه به بهسازي    نيازيو  ه برخوردار باشد     وارد
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: د از هستن عبارت،ي نمايدها ايجاد خطرات جان اي كه ممكن است سقوط آن برخي اجزاي غير سازه.  شده استگنجانده  برگهدهي  نمره
سـنگي كـه بـه صـورت        ري يـا    آجنماهاي سنگين   اي،    نماهاي شيشه  ،پناه مهار نشده به سازه       ديوارهاي جان  ،هاي غير مسلح    دودكش

شوند ولي در سختي      اي محسوب مي     غير سازه  يبايد توجه داشت كه گرچه نماهاي سنگين از اجزا        .... اند و     شدهن مهار    مناسب به سازه  
كـه   ، نكـات ديگـري    برگهشده در    عالوه بر موارد درج   . بايد مورد توجه قرار گيرد      و اثر آن در ايجاد پيچش      كنند  ساختمان مشاركت مي  

 .شود، بايد در قسمت مالحظات درج شود حايز اهميت تشخيص داده مي ارزيابتوسط 

  پايهي نمره باربر جانبي و تعيين سيستم تشخيص -3-2-7
 . پايه براي ساختمان هستند    نمره مالك تخصيص    اند، ايران كه در فصل دوم تشريح شده      در  رايج ساختماني   غيربنايي  هاي    سيستم

 ساختمان،  هرچشمي  اي    لرزهارزيابي  در  قسمت اصلي و كليدي     .  شده است   مشخص  برگهات هر   نمرهر اول جدول     پايه در سط   ي  نمره
تم بـاربر جـانبي بـه       سيسـ مستندي از ساختمان موجود باشد، تعيين       و مدارك   كه اطالعات    در صورتي . استتم باربر جانبي    سيستعيين  

تم باربر  سيس با بازرسي ساختمان از داخل و خارج آن بايد نوع            ،عاتي موجود نباشد  كه چنين اطال   در صورتي اما  . استپذير    راحتي امكان 
اي چشمي به صورت مستقل و جداگانه از ساير مراحـل ايـن دسـتورالعمل صـورت      در مواردي كه ارزيابي لرزه. در ك شناساييجانبي را   

مل تحهاي م   تمسيسبراي تمام   را  مراحل ارزيابي   توان    مي،  رددا در تعيين سيستم به كار برده شده در ساختمان           ابهامگيرد و ارزياب      مي
تم را حـدس بزنـد، تمـام        سيسد نوع   ناگر ارزياب نتوا  . دكرلحاظ   ايارزيابي لرزه به عنوان شاخص    را   حاصل   نمرهترين    و كم  هكردطي  
ها محاسبه  متسيس ي براي بقيه نمرهه و شد حذف ،هاي باربر جانبي كه با توجه به شواهد براي ساختمان مزبور غيرممكن است              تمسيس

 . لحاظ خواهد شدايارزيابي لرزه به عنوان شاخصحاصل  نمرهترين  در اين حالت نيز كم .خواهد شد
البتـه بـديهي اسـت،       . نمايان در برخي نقـاط مشـاهده كنـد         سازه را به صورت    ،كاري  تواند بدون برداشتن نازك     عموالً ارزياب مي  م
تشـخيص سيسـتم     يتوجه به نكات زيـر در راسـتا       . كند  در تعيين سيستم باربر جانبي نقش مهمي را ايفا مي          مهندس ارزياب    ي  تجربه

 :سودمند باشدتواند  ميباربر جانبي 
را بـه صـورت مشـخص       بندها و ديوارهـا     ها، مهار   تيرها، ستون توان     اگر ساختمان داراي زيرزمين و يا پاركينگ باشد معموالً مي          -الف

  .كند كمك تعيين فوالدي يا بتني بودن ساختمان در تواند  ا ميه ستونو  ابعاد تيرها .رويت كرد
 ي  وجود اين ديوار دليل بـر ادامـه       . شود  ها، ديوار پيراموني بتني در طبقات زيرزمين احداث مي           بايد توجه داشت در برخي ساختمان      -ب

 .يست باربر جانبي نسيستمطبقات و اطالق ديوار برشي به نوع  ساير ديوار بتني در
 ياجـزا تـوان    اي بوده و مـي      كاري ويژه   هاي تاسيسات مكانيكي فاقد نازك       در صورت عدم وجود پاركينگ يا زيرزمين، معموالً اتاق         -ج

 . در اين محل رويت كرد باربر جانبي راسيستم
بنـدها در نورگيرهـا و   ي تيرهـا و مهار  رگ سـاختمان، مشـاهده  هـاي بـز   ها و اتـاق  ، سالنها در سرسرا  آشكارهاي     ستون ي   مشاهده -د

ي ساختمان از بام و توجه بـه          ، مشاهده وجهي كه توسط نماي معماري پوشانده نشده است       ي ساختمان از خارج و در         مشاهدهبازشوها،  
 .در تعيين نوع سيستم كمك كندتواند   مي تيرهاي ديافراگم در سقفي رد ها، مشاهده هاي احتمالي ستون زدگي بيرون

 .استمحتمل ميانقاب متر باشد، احتمال وجود   سانتي20تر از   در صورتي كه ضخامت ديوارهاي خارجي بيش- ه
ي    صـورت مراحـل ارزيـابي بـراي كليـه           در اين  .تم باربر جانبي تشخيص داده نشود     سيسدر حين ارزيابي    ممكن است   در هر حال    

اي ساختمان  پذيري لرزه  به عنوان شاخص آسيبنمرهترين  د شد و كمهاي محتمل براي ساختمان به صورت كامل انجام خواه سيستم
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 تا هر جهت به صورت جداگانهمراحل ارزيابي براي هاي مختلف متفاوت باشد،  اگر سيستم باربر جانبي در جهت. شود در نظر گرفته مي
در . اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت        مـورد    مانختسـا  ايارزيابي لرزه   به عنوان شاخص   ،بدست آمده  نمرهترين    و كم  گرفتهانتها صورت   

از  بـاربر جـانبي       تمسيسـ عالمـت اختصـاري     در كنار    ،شوددر نظر گرفته      برگهبدون قطعيت در تكميل     تم باربر جانبي    سيسكه   صورتي
 . استفاده شود * عالمت

  ساختماناي عملكرد لرزه  نمره تعيين -3-2-8
هـا مـورد بررسـي قـرار      مربوط بـه آن ي هاي اصالح  نمرهگذارند و   اثر ميختماني ساا  لرزه رفتار عوامل اصلي كه بر      بخشدر اين   

اي  هاي اصالحي عملكـرد لـرزه   نمرهبنابراين . استتم باربر جانبي    سيسبا  متناظر   ،اي   لرزه ثير هر يك از اين عوامل بر رفتار       تا. گيرد  مي
تم بـاربر جـانبي در سـتون        سيسـ   ارزياب پس از تعيين       . شده است  چشمي گنجانده اي    لرزه ارزيابي    ي  برگهبه صورت يك ماتريس در      

 .كند مشخص ميايره درا با عالمت  آنمربوط به  ي نمره ، آن در صورت وجود هر يك از عوامل عملكرديمربوط به

  ساختمان تعداد طبقات-3-2-8-1

 4بين طبقات ساختمان چه تعداد   طبقه است و چنان4تر از  هاي كوتاه  براي ساختمان7-2-3شده در بند  ي پايه درنظر گرفته نمره 
 .آن نيز تغيير خواهد كرد ي نمره طبقه باشد، 7اگر تعداد طبقات ساختمان بيش از . يابد به آن اختصاص مي يا نمره طبقه باشد، 7تا 

  نامنظمي در ارتفاع-3-2-8-2
هـايي از نـامنظمي در ارتفـاع عبـارت هسـتند از ترازهـاي                  نمونه .گذارد  سازه تاثير مي  اي    لرزه رفتارنامنظمي در ارتفاع به شدت بر       

 نامنظمي در ارتفاع ي نمره ،در صورت وجود هر يكم در ساختمان كه ئو وجود ديوارهاي غيرقادر سازه   ي نرم     طبقهوجود  متفاوت بام،   
 تفـاوت طـول   ها بـا توجـه بـه         ستوناگر ساختمان بر روي شيب قرار داشته باشد، ممكن است سختي             .يابد  ميص  اصتخا ختمانسابه  

 .متفاوت باشد
. تـر باشـد     كـم   باالتر ي  طبقهدهد كه سختي يك طبقه به صورت محسوس از سختي              رخ مي  ختماني نرم در صورتي در سا       طبقه

البته تعيين . ستندهي نرم   هاي بارزي از طبقه     كنند نمونه   هايي كه در تمام طبقات امتداد پيدا نمي         بندها و ميانقاب  ديوارهاي برشي، مهار  
كه است، ي انتقال نيروها     كسب اطالعات دقيق از سازه و نحوه       مند نياز  صورت گرفته و   2800استاندارد  ي نرم مطابق مفاد        طبقه دقيق

از ه  كاران  بايد به صورت محافظه    بنابراين در اين مرحله ارزياب برداشت خود را          .ست مقدور ني  اصوالًاي چشمي     لرزه ارزيابي   ي  در مرحله 
 * بايد يك عالمت يابد، تخصيص بدون قطعيت به ساختمان نامنظمي در ارتفاع ي نمرهاگر . لحاظ كندختمان ي نرم در سا وجود طبقه 

 .ذكر شود در ارتفاع ختمان نامنظمي سادرگيري ارزياب  ، علت نتيجهمالحظاتيم شود و در قسمت سدر كنار دايره تر
را ي نـرم      ايجـاد طبقـه   احتمـال   ند كـه    هست اي   اول با ارتفاع زياد يا بازشوهاي گسترده       ي  ههاي تجاري داراي طبق    برخي ساختمان 

تواند    كه در صورت گسترده بودن مي      اند،  واقع شده بازشوها تنها در يك وجه ساختمان       ها    ختماناچنين در برخي س     هم. دهد  افزايش مي 
  ي نمونـه .  شـود مي در پالن به صورت تـوام در سـاختمان ايجـاد   و نامنظ نرم ي  حدي كاهش دهد كه طبقهتاسختي متوسط طبقه را     

 اول به علت تامين پاركينگ، از ميزان ي ي ميانقاب هستند كه در طبقهاسكوني دارمي ها ي نرم، ساختمان ديگري از ساختمان با طبقه 
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در ايـن   ظمي در ارتفاع نقش مهمي را       بديهي است تجربه و قضاوت مهندس ارزياب در تعيين نامن         . هاي آنان كاسته شده است      ميانقاب
 .كند ايفا ميروند 

  نامنظمي در پالن-3-2-8-3
اگر وجـود  . گيرد به آن تعلق مي ارزيابي ي نمره ،داراي نامنظمي در پالن باشد  2800مفاد استاندارد   كه ساختمان مطابق     در صورتي 

كارانـه از وجـود نـامنظمي در پـالن لحـاظ              ه صورت محافظـه   ميسر نبود، ارزياب برداشت خود را ب      نامنظمي در پالن به صورت دقيق       
تم باربر جـانبي    سيسهايي كه در يك جهت داراي          ساختمان ،H  ،E  ،L  ،U  ،Tهاي داراي بال و با اشكالي به صورت           ساختمان. كند  مي

مركز جرم و مركز سختي     هايي كه      ساختمان چنين  هم .گيرد   ضعيف هستند، در اين دسته جاي مي       متعامدد ولي در جهت     هستنمناسب  
، همگـي   مئاي شكل يا مثلثي و داراي زواياي غيرقـا          هاي با پالن ذوزنقه     ساختمانمستعد پيچش هستند و     وت ملموسي دارد و     تفاآنها  
 كـه موجـب     باشـد لي  ياگر به تشخيص ارزياب سـاختمان داراي مسـا        . شوند  هاي نامنظم در پالن محسوب مي       هايي از ساختمان    نمونه
 بـه عنـوان نمونـه، اگـر       . نامنظمي در پالن براي آن لحـاظ خواهـد شـد           ي ارزيابي نمره بت به پيچش حساسيت پيدا كند،     شود نس   مي

بـا  باشد،  ي  دهاي محدو بازشوبا  ميانقاب  داراي  ي باشد ولي در وجه مقابل       ا  گستردهبازشوهاي  ميانقاب با   در يك وجه داراي     ساختماني  
 نامنظمي در پالن با توجه به قضاوت ارزياب و      ي  نمره اگر   .دوبراي آن لحاظ ش   ند  اتو  مير پالن    نامنظمي د  ي  نمرهتوجه به نظر ارزياب     

گيـري    در كنار دايره ترسيم شود و در قسـمت مالحظـات، علـت نتيجـه    *بدون قطعيت به ساختمان تخصيص يابد، بايد يك عالمت       
 .ارزياب در نامنظمي ساختمان در پالن ذكر شود

 2800 نظر گرفتن ضوابط استاندارد ن در طراحي بدو-3-2-8-4

 عـدم رعايـت      مبنـي بـر     معتبر و مسـتندي     يا ارزياب شواهد   ،شده باشد و اجرا    طراحي   1370كه ساختمان پيش از سال       در صورتي 
م تمـا فرض ايـن اسـت كـه     پيش. گيرد  تعلق ميساختمان مربوط به ارزيابي ي نمره مشاهده كند، ساختماندر  2800ضوابط استاندارد  

كه ارزياب مغايرتي     مگر اين  ،اند   ويرايش اول طراحي شده    2800براساس استاندارد   اند    ساخته شده  1370بعد از سال     يي كه   ها  ساختمان
 .مشاهده نمايد

 2800 طراحي براساس ويرايش اول استاندارد -3-2-8-5
 مبني بـر عـدم       معتبر و مستندي   ارزياب شواهد  يا   ، شده باشد  طراحي و اجرا   1380 تا   1370هاي   كه ساختمان بين سال    در صورتي 

فرض اين است كـه      پيش. گيرد   تعلق مي  ختمان سا  مربوط به  ارزيابي ي  نمره ، مشاهده كند  2800ويرايش دوم استاندارد    ضوابط  رعايت  
كـه ارزيـاب     گر ايـن   م ،اند   طراحي شده  2800 براساس ويرايش دوم استاندارد      اند   ساخته شده  1380بعد از سال     يي كه   ها  تمام ساختمان 

 .مغايرتي مشاهده نمايد

 2800استاندارد يا باالتر  طراحي براساس ويرايش دوم -3-2-8-6
مبنـي بـر رعايـت ضـوابط        معتبر و مسـتندي     شده باشد يا ارزياب شواهد      طراحي و اجرا     1380كه ساختمان بعد از سال       در صورتي 

 . تعلق خواهد گرفتساختمان  مربوط بهارزيابي ي رهنم ، مشاهده كند2800استاندارد باالتر ويرايش دوم يا 
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  نوع خاك-3-2-8-7

بـراي تعيـين نـوع خـاك      .  در نظر گرفته شـده اسـت       ارزيابي ي  نمره،  2800 مطابق استاندارد    IV و   II  ،IIIتيپ  هاي    براي خاك 
اگـر ارزيـاب در مطالعـات قبـل از بازرسـي      .  يا ساير مراجع معتبر استفاده كـرد 2800شده در استاندارد  توان از توضيحات كلي ارايه   مي

 متـر نـوع     8تـر از     با ارتفاع كم  يك و دو طبقه يا      هاي    در ساختمان  نمايد،ميداني و يا در حين بازرسي ميداني نتواند نوع خاك را تعيين             
 از  شـود، حـاظ   كه نوع خاك بـه ايـن صـورت در جـدول ل             در صورتي . شود  لحاظ مي  IVها نوع خاك      و براي ساير ساختمان    IIIخاك  

 .گردد درج   برگهد و توضيح در قسمت مالحظات وشده استفاده ش داده  تخصيصي نمره در كنار *عالمت 

  مشاور يا ناظرود مهندسعدم وج -3-2-8-8

يا ناظر در حين طراحي و اجراي ساختمان وجود نداشته باشد،  مشاور  مهندس وجودمبني بركه مدرك مستند و معتبري  در صورتي
 .گيرد  به ساختمان تعلق ميايارزيابي لرزه شاخص تعيين  اين بخش براي ارزيابي ي هنمر

 ايارزيابي لرزه تعيين شاخص -3-2-9
در . شود   ساختمان محاسبه مي   ايارزيابي لرزه شده، شاخص    داده تخصيص ارزيابيهاي    ي پايه با نمره     نمرهدر نهايت با جمع جبري      

ي فرايند ارزيابي در سطح كيفي باشد، مـوارد بايـد در قسـمت اختصـاص                  م، ساختمان نيازمند ادامه   كه مطابق ضوابط فصل دو     صورتي
 .شودشده درج  يافته

 مالحظات -3-2-10
ارزيـاب بـه مـوارد حـايز        . اند، درج توضيحات در اين قسمت ضـروري اسـت           مشخص شده *  با عالمت     برگهبراي مواردي كه در     

شود ولي در ارزيابي ساختمان موثر هستند، نظير ضعف در مقاومت و خوردگي اجـزا،                  مشاهده نمي    و عكس   برگهاهميت ديگري كه در     
 .كند  در اين قسمت اشاره مي    ... وجود نقص در جزييات اجرايي ساختمان و         ،ي تيرها   هاي عميق در اعضا، خيز بيش از اندازه        بروز ترك 

هـاي خـود را در خصـوص          اي، توصـيه     لـرزه  ارزيابيشاخص  ات و با توجه به      حظشده در مال    بندي موارد مطرح    تواند با جمع    ارزياب مي 
 . ذكر نمايد برگه اين قسمتدر اي براي ساختمان مذكور و لزوم انجام ارزيابي كيفي  ي فرايند مطالعات ارزيابي لرزه ادامه
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  كليات-4-1

شـده صـورت    هـاي از پـيش طراحـي       برگـه هـا در قالـب       اي ساختمان   عملكرد لرزه شناسايي سريع   اي كيفي به منظور       ارزيابي لرزه 
يش از ارزيابي مروري بر مدارك پ. تواند در دو سطح اوليه و تكميلي صورت پذيرد    اين ارزيابي با توجه به شرايط ساختمان مي       . گيرد  مي
ارزياب در حين بازرسي موظف بـه كنتـرل   . ي طراحي، اجرا، تعمير و نگهداري بايد صورت گيرد ي در دسترس ساختمان در زمينه      اوليه

ـ  شـده  هاي انجام   وجود هرگونه تغييرات فاحش در مدارك موجود با بازرسي        . شده است  تطابق كليات مدارك با ساختمان اجرا      د بـه   ، باي
 .صورت مستند در ارزيابي كيفي ذكر شود

 سطح عملكرد اوليه-4-2

اي آن نقش دارد، پيش از انجام مراحل          پذيري لرزه   با توجه به اينكه سطح عملكرد مورد نظر براي ساختمان در تعيين ميزان آسيب             
تـوان از     عيـين سـطح عملكـرد اوليـه مـي         بـراي ت  . اي سريع، تعيين يك سطح عملكرد اوليه براي ساختمان ضروري است            ارزيابي لرزه 

در ايـن دسـتورالعمل بـراي    . فرض استفاده كـرد  هاي موجود به عنوان راهنما و پيش   اي ساختمان    دستورالعمل بهسازي لرزه   1-پيوست
 . ها در نظر گرفته شده است  سه سطح عملكرد براي ساختمان1ي سطح خطر  زلزله

 ؛)IO (فهوق  بيي  سطح عملكرد قابليت استفاده-الف
 ؛)LS ( سطح عملكرد ايمني جاني-ب
 .)CP(ي فروريزش   سطح عملكرد آستانه-ج

 .، است360  ي شماره هاي موجود، نشريه تماناي ساخ شده در دستورالعمل بهسازي لرزه اين سطوح عملكرد منطبق بر تعاريف ارايه

 هاي ارزيابي  برگهي استفاده از   انتخاب و نحوه-4-3

 :شوند بندي مي شده در اين بخش در سه گروه زير طبقه ههاي اراي  برگه
 ساختي؛ هاي ارزيابي خطرات زمين  برگه -الف
 اي؛ هاي ارزيابي اجزاي سازه  برگه -ب
 .اي سازه هاي ارزيابي اجزاي غير  برگه -ج

هـاي ارزيـابي       برگهاست، ولي   ها يكسان     ي ساختمان   اي براي كليه    ساختي و اجزاي غيرسازه     هاي ارزيابي خطرات زمين      برگهگرچه  
 بايد تكميل  برگهبنابراين براي هر ساختمان با توجه به نوع ساختمان حداقل سه         .  متفاوت است   اي بر حسب نوع ساختمان      اجزاي سازه 

 صـورت   هـا بـه     هر يك از رده   ها براي      برگههاي متفاوتي جاي بگيرد، مراحل تكميل         ردهدو جهت در    كه ساختمان در       در صورتي  .شود
 .جداگانه بايد صورت گيرد

اگر ارزيـاب بـا توجـه بـه مشـاهدات، مـدارك و              . ها سه گزينه در نظر گرفته شده است          برگهدر كنار هر يك از عبارات ارزيابي در         
» رعايـت شـده اسـت     «ي    شده در ساختمان مورد نظر رعايت شده است، گزينه          قضاوت مهندسي به اين نتيجه برسد كه عبارت عنوان        

عالمت » رعايت نشده است  «ي    شده در ساختمان مورد نظر رعايت نشده باشد، گزينه          كه عبارت عنوان    در صورتي . شود  مت زده مي  عال
پس . شود  عالمت زده مي  » مصداق ندارد «ي    شده با ساختمان مورد نظر مرتبط نباشد، گزينه        كه عبارت عنوان    شود و در صورتي     زده مي 
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اي سـاختمان   بندي خود را از نتايج ارزيابي كيفـي و عملكـرد لـرزه              توجه به موارد نقص در ساختمان، جمع       ها، ارزياب با     برگهاز تكميل   
كنـد، ارزيـاب بايـد از     ها نقش كليدي را ايفا مـي       برگهكه قضاوت مهندسي و دانش فني ارزياب در تكميل            با توجه به اين   . كند  بيان مي 

 .اجرا انتخاب شودمهندسين باتجربه و آشنا به جزييات طراحي و 
يي ها ي ساختمان اوليه بايد براي كليهارزيابي هاي   برگه. اند اوليه و تكميلي تنظيم شدهارزيابي هاي   برگههاي فوق در دو قالب   برگه

تـوان   مـي پـذير،   اي ساختمان و نقاط آسـيب       براي شناخت بهتر عملكرد لرزه    البته  .  تكميل شود  اند،  ي ارزيابي كيفي شده     كه وارد مرحله  
 در صورتي كه نتايج ارزيابي چشـمي نشـان دهـد كـه شـاخص          .ها تكميل كرد    ي ساختمان   اي كليه برنيز  هاي ارزيابي تكميلي را        برگه

 شـرايط    وضـعيت مسـتندات، مـدارك فنـي و         تر است، مشاور با توجه به        پايه بيش  ايارزيابي لرزه اي ساختمان از شاخص       لرزه ارزيابي
تواند پيشـنهاد انجـام ارزيـابي كيفـي در سـطح        ميمشاهده نشود،در نتايج ارزيابي كيفي اوليه اي  نقص عمدهه  ك  در صورتي ساختمان،  

ي مطالعـات     صورت، اگر نتايج حاكي از پايداري و مقاومت نسبي ساختمان در برابر نيروهاي زلزله باشد، ادامه                 در اين . تكميلي را بنمايد  
 .ف شودتواند متوق بهسازي در سطح تفصيلي مي

  تحليل مقدماتي-4-4

بديهي است برخي از اين عوامل نظير سـختي،         . اي ساختمان، تعيين برخي پارامترها ضروري است        براي درك بهتر از عملكرد لرزه     
 ي سريع اين عوامل بدون نياز به به اين منظور در اين بخش روابطي براي محاسبه. مقاومت و تغيير شكل نيازمند انجام تحليل هستند       

بـديهي  . معتبر هستند  2پيوست  شده در    هاي ارايه    برگهتنها براي تكميل    نتايج حاصل از تحليل مقدماتي       .انجام تحليل ارايه شده است    
  . استفاده كردفصلي پارامترهاي مورد نياز در اين  براي محاسبهتر  هاي تحليلي دقيق از ساير روشتوان  مياست كه 

توان از همين مقادير براي تكميل موارد  ود مقاديري براي مشخصات مصالح ذكر شده باشد، ميكه براساس مدارك موج در صورتي
هاي غيرمخرب براي كنترل تطابق شرايط اجرا با مدارك           در اين حالت استفاده از تعداد محدودي آزمايش       .  استفاده كرد   برگهموجود در   
 .فرض زير استفاده كرد توان از مقادير پيش لح در دسترس نباشد، مياگر هيچ اطالعي از ميزان مقاومت مصا. استضروري ذكر شده 

MPa14fc          بتن مسلح-1 =′ 
MPa230fy        ميلگرد-2 = 

MPa230Fy           فوالد-3 =  
MPa7fm           مصالح بنايي-4 = 

MPa14.0Vte  در واحدهاي بنايي بتني مقاومت برشي مالت-5 = 

MPa07.0Vte  مقاومت برشي مالت در واحدهاي بنايي رسي-6 = 
MPa110Fpe   تنيدگي هاي پيش  نيروي موثر كابل-7 =  

 نيروي برشي پايه معادل -4-4-1

به نحـوي   ) 360  شماره ي  نشريه(هاي موجود    اي ساختمان   سازي لرزه در اين دستورالعمل نيروي برشي پايه همانند دستورالعمل به        
تحليـل  براي احتـراز از     . هاي واقعي سازه قابل محاسبه باشد        تغيير مكان  ، اعمال شده به سازه    ي  گردد كه براساس برش پايه      تعيين مي 
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 ي   نيروي برشـي پايـه     ي     براي محاسبه  Ceكيفي   پارامتر   C3 و   C1  ،C2 پارامترهاي   ي  هاي موجود در محاسبه     پيچيدگيدقيق سازه و    
 .شود معرفي مي )1-4( ي معادل مطابق رابطه

)4-1  (                                                                                                                        WSCV ae ××= 
 :كه در آن

V :؛ معادلي نيروي برشي پايه 
Ce :؛ضريب تبديل تغيير مكان ارتجاعي خطي به تغيير مكان حداكثر غير ارتجاعي 
Sa : سازه شتاب طيفي به ازاي زمان تناوب اصلي 

W :است ايران 2800استاندارد ) 3-2( ساختمان و درصدي از سربارزنده مطابق بخش ي وزن كل ساختمان، شامل وزن مرده. 
 استفاده  360 شماره   ي  شده در نشريه   توان از روش ارايه      و توزيع نيروي جانبي در ارتفاع مي       Sa ،لي سازه زمان تناوب اص  براي محاسبه   

 .شود  استخراج مي)1-4( نيز بر حسب نوع ساختمان و تعداد طبقات مطابق جدول Ceمقدار . كرد

 Ceديل بضريب ت -1-4جدول 
 تعداد طبقات

 نوع ساختمان
 تر  طبقه و بيش4 3 2 1

 S1,C1( * 3/1 1/1 0/1 0/1( خمشي قاب

 )S3,S4,C2,C3,PC(ديوار برشي 

 * )S2(شده  قاب مهاربندي
4/1 2/1 1/1 0/1 

 .شود در نظر گرفته مي) 1( برابر واحد Ceكار رفته باشد، ضريب  هپذير ب كه در سيستم ديافراگم انعطاف  در صورتي*

 هاي خمشي  تغيير مكان نسبي طبقات در قاب-4-4-2
كه تمام تيرهـا     با فرض آن  . استفاده كرد ) 2-4 (ي  توان از رابطه    هاي چند دهانه مي      تغيير مكان نسبي هر طبقه از قاب       ي  براي محاسبه 

 و در نظر گـرفتن  ها هاي خمشي ستون    هاي يك قاب در هر طبقه يكسان است، نسبت تغيير مكان نسبي براساس تغيير مكان                و ستون 
 .شود  تعيين مي) 2-4 (ي ه خمش تيرها با استفاده از رابطهاثر چرخش انتهايي مربوط ب

)4-2     (                                                                                                        c
cb

cb
r V

E12
h

kk
kkD ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= 

 : كه در آن
Dr :؛تغيير مكان نسبي طبقه 
Kb: ؛ براي تير معادل قابلينرسي به طوممان ا نسبت 
Kc: ؛براي ستون معادل قابممان اينرسي به طول  نسبت 

h:؛ ارتفاع طبقه 
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I: ؛ اينرسيممان 
L:؛هاي مجاور  طول تير از مركز تا مركز ستون 
E: ؛ قابي دهنده  مصالح تشكيلارتجاعي مدول 

Vc: است برش ستون. 
نـوع ديـافراگم بكـار رفتـه     براساس سپس  شود، مي محاسبه 1-3-4بند  مطابق طبقات ي برش پايهابتدا برش ستون ي   براي محاسبه 

هـاي    در قـاب  . دشـو  ها توزيع شده و به تبع آن برش هر ستون تعيين مي             قاببين   ي طبقات   روي برش پايه  ين ،)صلب يا انعطاف پذير   (
 ي در طبقـه . شـود  استفاده مـي رده نخو خالص و ترك  مقطع   نصف سختي  مقطع ترك خورده برابر با       سختيخمشي بتني براي تيرها از      

هـا   ستونپاي در صورتي كه اتصال . توان از اين رابطه استفاده كرد شده باشند مي ها در برابر چرخش مهار كه ستون اول مشروط بر آن 
 . شود  به تغيير مكان نسبي طبقه اول اعمال مي2مفصلي باشد، ضريب تصحيح 

 تني قاب خمشي بهاي  تنش برشي در ستون-4-4-3

avgمتوسط تنش برشي،
jvشود محاسبه مي) 3-4 (ي هاي قاب خمشي بتني از رابطه ، در ستون: 

)4-3(                                                                                                             ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

c

j

fc

cavg
j A

v
n-n

n
m
1v 

  :كه در آن
nc:ها در طبقه؛ عداد كل ستون ت 
nf: ؛در طبقهدر امتداد بارگذاري  تعداد كل تيرها  

Ac:؛ها در طبقه  جمع سطح مقطع تمام ستون  
Vj :؛شود  محاسبه مي1-3-4 طبقه كه براساس بند ي برش پايه 
m :استضريب اصالح ظرفيت جزء . 

 بـراي  .شـود  مـي  در نظـر گرفتـه   2شـوند    اني ارزيـابي مـي     سطح عملكـرد ايمنـي جـ       ي  هايي كه در محدوده      براي ساختمان  mمقدار  
 ي  رابطه. شود  در نظر گرفته مي    3/1، اين ضريب برابر   شوند  وقفه ارزيابي مي     بي ي  هايي كه براي سطح عملكرد قابليت استفاده        ساختمان

ايـن  اسـتفاده از    بنـابراين   . ه اسـت  ، به دست آمد   هاي مياني را دارند     ها نصف باربري ستون     هاي انتهايي قاب    كه ستون  فوق با فرض آن   
ها، ايـن     اما به علت كاهش نامعيني در اين قاب       . دشو  برابر مقدار واقعي مي    و نيرويي د  ي  هاي يك دهانه منجر به ارايه        براي قاب  رابطه

 .شده استها در نظر گرفته  كاري براي آن سطح محافظه

 در ديوارهاي برشي برشي ش تن -4-4-4

avgبرشي،تنش متوسط 
jvشود محاسبه مي) 4-4 (ي ، در ديوارهاي برشي از رابطه : 

)4-4(                                                                                                                ⎟⎟
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⎞
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 : كه در آن
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Aw :     ي  براي محاسبه  . است اي برشي در امتداد بارگذاري    جمع سطح مقطع افقي تمام ديواره Aw        در نظر   اثر وجود بازشو در ديوار بايد
  . شودگرفته

m : شود استخراج مي) 2-4(ضريب اصالح ظرفيت جزء است كه از جدول. 

  براي ديوارهاي برشيءجز ضريب اصالح ظرفيت -2-4جدول 
 سطح عملكرد

 نوع ديوار
LS IO 

 0/2 0/4 ساخته  پيشبتن مسلح، بتن مسلح

 --- 5/1 مصالح بنايي غير مسلح

 ريقط هايمهاربندتنش محوري در  -4-4-5

avgري،قطمتوسط تنش محوري در مهاربندهاي 
jfشود محاسبه مي) 5-4 (ي ، از رابطه . 

)4-5(                                                                                                                 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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javg
j A

l
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 : كه در آن
s :؛هاي بادبندي شده طول متوسط دهانه  

nbr :تعداد مهاربندها؛ 
lbr :طول متوسط مهاربندها؛ 

Abr :استري قطقطع مهاربند مت متوسط حسام. 
m : شود استخراج مي) 3-4(ضريب اصالح ظرفيت جزء است كه از جدول. 

، تعـداد مهاربنـدهاي كششـي در محاسـبه     Nbr تعداد مهاربنـدها،   ي  اگر مهاربندها تنها براي كشش طراحي شده باشند، براي محاسبه         
 . شود منظور مي
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  براي مهاربندهاي قطري ضريب اصالح ظرفيت عضو-3-4جدول 

 سطح عملكرد
1 نوع مهاربند

t
d 

LS IO 

* yeF750/< 0/6 5/2 
 2ي قوط

**yeF/5901> 0/3 5/1 

***ye
3 /F10105×< 0/6 5/2 

 2لوله 
****ye

3 /F10421×> 0/3 5/1 

 5/1 0/3 طراحي شده در كشش

 5/2 0/6 ساير موارد
  نسبت بعد به ضخامت1                 
 .يابي خطي استفاده كردتوان از درون  براي مقادير مياني مي2                 

]  : SI در سيسيتم * ]yeF235/< 

]  : SI در سيسيتم ** ]yeF/005>  

]  : SI در سيسيتم *** ]ye
2 /F10105×< 

]  : SI در سيسيتم **** ]ye
2 /F10421×> 

 .باشددانتظار تسليم مي تنش مورFyeدر جدول فوق 

 ساخته  اتصاالت پيش-4-4-6
ساخته بايـد از      هاي خمشي بتني پيش     هاي مياني را دارد، مقاومت اتصاالت در قاب         كه ستون انتهايي نصف باربري ستون      فرض  اين  با  

 . تر باشد بيش ،شود  محاسبه مي)6-4( ي  كه از رابطه،Mgiتير متصل به آن، خمشي لنگر 
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 : كه در آن
nc:ها در طبقه؛  تعداد كل ستون 
nf: تعداد كل تيرها در امتداد بارگذاري در طبقه؛  
vj :شود؛  محاسبه مي1-3-4تصال كه براساس بند  در طبقه زير محل بررسي اي برش پايه 
m :             وقفه برابر     بي ي   و براي سطح عملكرد قابليت استفاده      2ضريب اصالح ظرفيت جزء است كه براي سطح عملكرد ايمني جاني برابر
 .شود  در نظر گرفته مي3/1
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  تنش محوري ناشي از واژگوني-4-4-7
 محاسبه )7-4( ي  با فرض توزيع مثلثي نيروي واژگون كننده در ارتفاع مطابق رابطه ،ها  ، در ستون  Potتنش محوري ناشي از واژگوني،      

 . شود مي
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An :مساحت ستون انتهايي قاب است. 
:nfها در راستاي بارگذاري تعداد كل قاب 
m:    در  3/1برابر قابليت استفاده بي وقفه  و براي سطح عملكرد 2برابر ايمني جاني  براي سطح عملكرد     كه ءضريب اصالح ظرفيت جز

 .شود نظر گرفته مي
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 1 پيوست

 اي چشمي  ارزيابي لرزهبرگه
 

 

 

 

 



 

  

36  



 

37  
 

 هاي موجود اي ساختمان پذيري لرزه ارزيابي سريع چشمي آسيب برگه
  و بسيار زياد خطر نسبي زيادي  منطقه در پهنه                                                                                                                                                                   

           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 :توضيحات

 نوع سقف                             

 .......................................................................................................................بردار  نام ساختمان و بهره
................................................................................................................: ........................................آدرس

.........................................افراد ساكن در ساختمان )....................................پالك ثبتي(كد پستي 
 ................................................................سال ساخت ......................................................سال طراحي 

 .....................................................تعداد طبقات كل  ....................................تعداد طبقات زيرزمين 
 ..............................................................كاربري فعلي .................................................كاربري طراحي 

 ..............................)متر مربع(اضافه بناي الحاقي  ................) ..................متر مربع(مساحت كل 
 ......................................................................................................................... ..ها نقشهوضعيت وجود 

 ............................................................................................................................................تاريخ بازديد 
 ........................................................................................................................ نام و مشخصات ارزياب

 

 ساير         تيرچه بلوك    طاق ضربي     
 خطر سقوط اجزاي غير سازه اي 2800نوع خاك بر اساس استاندارد  2800اهميت ساختمان بر اساس استاندارد 

                     3   گروه   1گروه 
 : غيره تجهيزات الحاقي دست انداز نماسازي I II III IV  4   گروه   2گروه 

 بتنيهاي   سيستم هاي فوالدي سيستم
S1 S2 S3 S4 C1 C2 C3 PC 

 نوع سيستم سازه
 
 قاب ساده با قاب خمشي امتياز

 مهار بندي
 قاب ساده با
 ديوار برشي

 قاب ساده
 قاب خمشي با قاب خمشي با ميانقاب

 ديوار برشي
 قاب با
 ميانقاب

قاب  پيش 
 ساخته

 2/4 1/6 2/8 5/2 2 2/8 3 8/2 امتياز پايه

 0/2 0/2 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/2  طبقه7 تا 4بين 

 0/4 0/3 0/8 0/6 0/8 0/8 0/8 0/6  طبقه7بيش از 

 1- 1/3- 1- 1/5- 1- 1- 1/5- 1- منظمي درارتفاعنا
 0/5- 0/5- 0/5- 0/5- 0/5- 0/5- 0/5- 0/5- نامنظمي در پالن

 0/2- 0/2- 1- 1/2- 0/2- 0/8- 0/8- 1- 2800عدم رعايت ويرايش اول 

 0/1 0/1 0/7 0/1 0/1 0/4 0/3 0/2 2800رعايت ويرايش اول 

 0/2 0/2 2/4 1/4 0/2 1/6 1/4 1/4 2800رعايت ويرايش دوم يا باالتر 

 0/4- 0/4- 0/4- 0/4- 0/4- 0/4- 0/4- 0/4- 2نوع خاك تيپ 

 0/6- 0/4- 0/6- 0/6- 0/6- 0/6- 0/6- 0/6- 3نوع خاك تيپ 
 1/2- 0/8- 0/8- 1/2- 0/8- 1/2- 1/2- 1/2- 4نوع خاك تيپ 

 0/4- 0/4- 0/6- 0/8- 0/4- 0/5- 0/5- 0/7- عدم وجود مشاور و ناظر

  :(S) پذيري لرزه اي شاخص آسيب

 :  (SB)اي پايه پذيري لرزه شاخص آسيب :(SU) اي پذيري لرزه ي باالي شاخص آسيب كرانه :(SL) اي پذيري لرزه ي پايين شاخص آسيب كرانه

 ارزيابي كيفي نياز دارد؟ :مالحظات
 

 بله                            خير
 

 
 

 محل درج عكس
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 2 پيوست

  كيفياي رزههاي ارزيابي ل  برگه
 

 

 

 

 

 





 

 

41 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 ساختي  ارزيابي اوليه براي خطرات زميني برگه 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي ساختمان تـاثير منفـي    توانند بر عملكرد لرزه يي كه ميبندي شل يا  مستعد روانگرا      هاي اشباع با دانه     خاك :روانگرايي
متري از تراز زير ساختمان وجـود        15وقفه، نبايد تا عمق          بي ي  بگذارند براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده        

 . داشته باشند
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

بـوده يـا    هاي ناشـي از زلزلـه دور          لغزه هاي ناپايدار يا سنگ      محل ساختمان بايد به اندازه كافي از شيب        :شيب ناپايداري
 . بيني شده در اثر چنين ناپايداري را تحمل كند هاي پيشمكانبتواند بدون شكست، تغيير

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 . گونه گسلش يا تغييرمكان سطحي نبايد وجود داشته باشد  در محل ساختمان احتمال بروز هيچ:گسلش سطحي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

كـه بتوانـد بـر يكپـارچگي يـا           راندگيمانند نشست يا    پي   ي  اي از تغييرمكان بيش از اندازه         گونه نشانه   هيچ :پيعملكرد  
 . مقاومت ساختمان تاثير منفي بگذارد نبايد مشاهده شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي از خوردگي و تخريب ناشي از پوسيدگي، حمالت سولفاتي، تخريب مصالح يـا سـاير                  گونه نشانه   هيچ :پياجزاي   لزوا
نبايـد  وقفـه،     ي بـي    براي سطح عملكرد قابليت اسـتفاده     مواردي كه بر يكپارچگي يا مقاومت ساختمان تاثير منفي بگذارد           

 . مشاهده شود
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 . تر باشد بيشaS6.0اع آن در تراز فونداسيون بايد از نسبت بعد افقي سيستم باربر جانبي به ارتف:واژگوني

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 تفاوت تراز عمق مدفون فونداسيون از يك سوي سـاختمان تـا سـوي ديگـر آن بـراي سـطح                      :دار  هاي شيب   ساختگاه
 . تر از ارتفاع يك طبقه باشد نبايد بيش،وقفه  بيي عملكرد قابليت استفاده





 

 

43 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S1(  فوالديقاب خمشيسيستم با هاي    ارزيابي اوليه براي ساختمانبرگه 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرم از ناشي تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 براي سطح عملكرد ايمني جاني      ،هاي مجاور    آزاد بين ساختمان مورد بررسي با ساختمان       ي   فاصله :هاي مجاور   ساختمان
اگر در سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني، تـراز            . تر باشد   ارتفاع ساختمان كوتاه   4%از  تر    بيشوقفه، بايد    ي بي   استفادهقابليت  و  

تـر باشـد،      ارتفـاع سـاختمان كوتـاه     % 50تر از      و تفاوت ارتفاع دو ساختمان كم      ها با ساختمان مجاور يكسان باشد        ديافراگم
 . نيازي به كنترل اين بند نيست

 .ه است رعايت شد
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
آن طبقـه   )  يـا پـايين    در بـاال  ( مجـاور    ي   ميانگين سختي سه طبقه    80%تر از    سختي طبقات مجاور و يا كم      70%تر از    كم
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   ( مجاور   نسبت به طبقات  نبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پيسطح م سيستم باربر جانبي بايد تا اجزاي قائ :مئپيوستگي در امتداد قا

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات      نبايد  وقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) ر باال يا پاييند(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ه براي سطح عملكرد ايمني جاني       بين مراكز جرم و سختي در هر طبق        ي   فاصله :)در صورت صلب بودن سقف    (پيچش
در سـقفهاي انعطـاف پـذير    ( . بعد طبقه در آن امتداد باشد20%تر از   بايد در هر امتداد كم،وقفه ي بي   و قابليت استفاده  

 )اين بند كنترل نمي شود
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .دارد مصداق ن

زدگي، ترك خوردگي يا هرگونـه آسـيب مشـهود نبايـد در هـر يـك از        گونه اثري از خوردگي، زنگ   هيچ :خوردگي فوالد 
 .مشاهده شودم و جانبي هاي باربر قائ ي يا اتصاالت سيستماجزاي فوالد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

م و جـانبي    هاي باربر قـائ     نبايد در اجزاي سيستم   گونه اثري از خوردگي و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد،              هيچ :بتن زوال
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايـد در هـر      ،وقفـه    بـي  ي  هاي خمشي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت اسـتفاده           ي قاب  تعداد محورها  :نامعيني
تر  بزرگبايد  ،هاي خمشي براي سطح عملكرد ايمني جاني      هاي قاب   تعداد دهانه .  باشد 2تر يا مساوي     راستاي اصلي بزرگ  

 . باشد3ا مساوي يتر   بزرگ، بايدوقفه  بيي  و براي سطح عملكرد قابليت استفاده2يا مساوي 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي جـدا      بايد به نحوي از اجـزاي سـازه        ،اند  هاي خمشي قرار گرفته     هاي بتني يا بنايي كه درون قاب        قاب   ميان :ها  ميانقاب
 .شي خللي ايجاد نكنند در عملكرد قاب خمتاشده باشند 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد  ،هاي خمشي فوالدي براي سطح عملكرد ايمني جاني          تغيير مكان نسبي طبقات در قاب      :تغييرمكان نسبي طبقات  
ارتفـاع طبقـه     015/0تـر از     كوچكبايد  وقفه،     بي ي   سطح عملكرد قابليت استفاده    و براي ارتفاع طبقه    025/0تر از    كوچك
 . باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 قـرار  كننـده  هـاي واژگـون  تحت اثـر نيرو  هايي كه      تنش محوري ناشي از بار ثقلي در ستون        :ها  تنش محوري در ستون   
يا تـنش محـوري ناشـي از    yF1.0تر از  كوچك، بايدوقفه ي بي گيرند براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده    مي

گيرند براي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و قابليـت        قرار ميكننده هايي كه تحت اثر نيروهاي واژگون بار جانبي در ستون   
 .باشدyF3.0تر از كوچكبايد  ،وقفه ي بي هاستفاد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ـ              ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني        ديافراگم :اتصال ديافراگم به قاب    ار بـه    بايد با اتصـال مناسـب قـادر بـه انتقـال ب
قادر به تامين ظرفيت قاب يا       بايد   ،وقفه   بي ي  اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده      .  باشند فوالديهاي    قاب

 .ديافراگم باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايـد بـه صـورت    ،هاي باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جـاني       هاي قاب    ستون :پي هاي فوالدي به    اتصال ستون 
ظرفيـت  قادر به تـامين      بايد   ،وقفه  ي بي   مهارها براي سطح عملكرد قابليت استفاده      ميل مقاومت .  مهار شوند  پيمناسب به   

 .دن باشپيكششي ستون يا ظرفيت برخاست 

 



 

 

45 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S2( شده ي فوالدي مهاربندي قاب سادهبا سيستم هاي  ن ارزيابي اوليه براي ساختماي برگه 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 يك مسير بـار كامـل در      حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

براي سطح عملكرد ايمني جاني      ،هاي مجاور    آزاد بين ساختمان مورد بررسي با ساختمان       ي   فاصله :هاي مجاور   ساختمان
اگر در سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني، تـراز            . تر باشد   ارتفاع ساختمان كوتاه   4%از  تر    بيشوقفه، بايد     ي بي   استفادهقابليت  و  

تـر باشـد،      ارتفـاع سـاختمان كوتـاه     % 50تر از      و تفاوت ارتفاع دو ساختمان كم      ها با ساختمان مجاور يكسان باشد        ديافراگم
 .  كنترل اين بند نيستنيازي به

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .دي اصلي بسته شده باشن سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد)  پاييندر باال يا( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
آن طبقـه   ) در بـاال يـا پـايين      ( مجـاور    ي   ميانگين سختي سه طبقه    80%تر از   كم سختي طبقات مجاور و يا       70%تر از    كم
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي   ي و قابليت استفاده    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جان               :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     نبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پيم سيستم باربر جانبي بايد تا سطح اجزاي قائ :ممتداد قائپيوستگي در ا

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات      نبايد  وقفه،     بي ي  اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد ،وقفه ي بي  مراكز جرم و سختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده              بين ي   فاصله :پيچش
 . بعد طبقه در آن امتداد باشد20%تر از  در هر امتداد كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

زدگي، ترك خوردگي يا هرگونـه آسـيب مشـهود نبايـد در هـر يـك از        گونه اثري از خوردگي، زنگ   هيچ :خوردگي فوالد 
 .مشاهده شودم و جانبي هاي باربر قائ ي يا اتصاالت سيستماجزاي فوالد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايـد در    ،وقفـه    بي ي   براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده        هشد  مهاربنديهاي    تعداد محورهاي قاب   :نامعيني
 ، براي سطح عملكرد ايمنـي جـاني       شده  مهاربنديهاي    هاي قاب   تعداد دهانه .  باشد 2تر يا مساوي     هر راستاي اصلي بزرگ   

 .  باشد3اوي تر يا مس  بزرگ، بايدوقفه  بيي  و براي سطح عملكرد قابليت استفاده2تر يا مساوي  بزرگبايد 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 قـرار  كننـده  تحت اثـر نيروهـاي واژگـون    هايي كه      تنش محوري ناشي از بار ثقلي در ستون        :ها  تنش محوري در ستون   
يا تنش محـوري ناشـي از   yF1.0تر از   كوچك ، بايد وقفه  ي بي    استفاده گيرند براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت         مي

گيرند براي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و قابليـت        قرار ميكننده هايي كه تحت اثر نيروهاي واژگون بار جانبي در ستون   
 .باشدyF3.0تر از كوچكبايد  ،وقفه ي بي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تنش محوري ايجاد شده در اعضاي قطري براي سطح عملكرد ايمني جـاني      :كنترل تنشي محوري در اعضاي قطري     
 .تر باشد كوچكyF5.0وقفه، بايد از ي بي بليت استفادهو قا

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

قادر وقفه، بايد      بي ي  هاي بادبندي شده براي سطح عملكرد قابليت استفاده         ها در قاب    هاي ستون   وصله :ها  ي ستون  وصله
 .ظرفيت كششي ستون باشندبه تامين 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصـال مناسـب قـادر بـه انتقـال بـار بـه                 ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني        ديافراگم :اتصال ديافراگم به قاب   
قادر به تامين ظرفيت قاب يا       بايد   ،وقفه   بي ي  هاتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاد      .  باشند فوالديهاي    قاب

 .ديافراگم باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

رت  بايـد بـه صـو   ،هاي باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جـاني      هاي قاب    ستون :پيهاي فوالدي به      اتصال ستون 
ظرفيـت  قادر به تـامين      بايد   ،وقفه  ي بي   مهارها براي سطح عملكرد قابليت استفاده      ميل مقاومت .  مهار شوند  پيمناسب به   

 .دن باشپيكششي ستون يا ظرفيت برخاست 
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 )S3( ديوار برشي بتنيداراي قاب فوالدي با سيستم هاي   ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه

 .ايت شده است رع
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابدل  انتقاپيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
آن طبقـه   ) در بـاال يـا پـايين      ( مجـاور    ي  يانگين سختي سه طبقه    م 80%تر از    سختي طبقات مجاور و يا كم      70%تر از    كم
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي   فاده تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت است                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     نبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پيم سيستم باربر جانبي بايد تا سطح زاي قائاج :مپيوستگي در امتداد قائ

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات      د  نبايوقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد ،وقفه ي بي ختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          بين مراكز جرم و س     ي   فاصله :پيچش
 . بعد طبقه در آن امتداد باشد20%تر از  در هر امتداد كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

زدگي، ترك خوردگي يا هرگونـه آسـيب مشـهود نبايـد در هـر يـك از         از خوردگي، زنگگونه اثري   هيچ :خوردگي فوالد 
 .مشاهده شودم و جانبي هاي باربر قائ ي يا اتصاالت سيستماجزاي فوالد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالاثري از   گونه    هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 Xي بتني نبايد در يك محل متمركز بوده و الگـوي            هاي قطري موجود در ديوارها       ترك : ديوارهاي بتني  خوردگي   ترك
متر و بـراي قابليـت         ميلي 3تر از      بايد كم  ،هاي قطري براي سطح عملكرد ايمني جاني        عرض ترك . ندهمانندي تشكيل د  

 . متر باشد  ميلي5/1تر از   بايد كم،وقفه  بيي استفاده
 . رعايت شده است

 . يت نشده است رعا
 . مصداق ندارد

سيسـتم  يـك   بـه تنهـايي  ، بايد ستا  شده بندي   طبقهي باربر جانبي ثانويهسيستم  فوالدي به عنوان  قاباگر   :قاب كامل 
 . كامل را تشكيل دهدقائمباربر 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر    ، بايـد  وقفـه    بـي  ي   تعداد محورهاي داراي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده             :نامعيني
 .  باشد2تر يا مساوي  راستاي اصلي بزرگ

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

cf مگاپاسـكال و 7/0تر از   تنش برشي در ديوارهاي برشي بتني بايد كوچك        :تنش برشي در ديوارهاي برشي     ′53.0 

 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 به مساحت كل مقطع بتني بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و                 هاميلگردسطح مقطع    نسبت :نسبت آرماتورگذاري 
ي بـين   فاصـله .  در راسـتاي افقـي باشـد   0025/0 و قائم در راستاي  0015/0تر از   نبايد كوچك،وقفه  ي بي   قابليت استفاده 

 .باشد متر  سانتي45تر يا مساوي  ميلگردها بايد كوچك
 . است رعايت شده

 .  رعايت نشده است
 . مصداق ندارد

ي ديوارهاي برشي بـراي سـطح عملكـرد قابليـت             هاي فوالدي محصور در اجزاي لبه        ستون ي  وصله :ها  ي ستون  وصله
 . باشد كششي ستون قادر به تامين ظرفيتوقفه بايد  ي بي استفاده

 .ه است رعايت شد
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصال مناسب قادر به انتقال بار به   ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني        ديافراگم :اتصال ديافراگم به ديواربرشي   
 برشـي  قادر به تـامين ظرفيـت  وقفه بايد   بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده    .  باشند ديوارهاي برشي 

 .ديوار يا ديافراگم باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ، ميلگردهاي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني:پي به  بتنياتصال ديوار 
ظرفيـت كششـي سـتون يـا        قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    گردهاي ريشه   ميل  . شوند

 .دن باشپيظرفيت برخاست 
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 )S4( ميانقابداراي  فوالدي ي قاب سادهبا سيستم  هاي  ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 .است رعايت شده 
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
 .آن طبقه باشد) در باال يا پايين( مجاور ي  ميانگين سختي سه طبقه80% سختي طبقات مجاور و يا كمتر از 70%تر از  كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     يد  نبا

 .باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پي باربر جانبي بايد تا سطح  سيستمقائم تمام اجزاي :قائمپيوستگي در امتداد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

سبت به طبقات   در هر طبقه ن   نبايد  وقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد ،وقفه ي بي  براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده       بين مراكز جرم و سختي در هر طبقه        ي   فاصله :پيچش
 . بعد طبقه در آن امتداد باشد20%تر از  در هر امتداد كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

زدگي، ترك خوردگي يا هرگونـه آسـيب مشـهود نبايـد در هـر يـك از        گگونه اثري از خوردگي، زن   هيچ :خوردگي فوالد 
 .مشاهده شود و جانبي قائمهاي باربر  اجزاي فوالدي يا اتصاالت سيستم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            و زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .حدهاي مصالح بنايي مشاهده شودديدگي مشهود نبايد در وا  و آسيبزوالگونه اثري از   هيچ: مصالح بناييزوال

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

شـده    هيچ اثري از مالت شسـته .راحتي با دست يا ابزار فلزي كنده شود     ه   بنايي نبايد ب   بين واحدهاي  مالت   : بنايي مالت
 .مشاهده شودنبايد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 و ،متر براي سطح عملكرد ايمني جـاني   ميلي 3هاي قطري با عرض بيش از         گونه اثري از ترك     هيچ :ها  ترك در ميانقاب  
گونـه   هيچ. ها مشاهده شود    ميانقابدر   نبايد   ،وقفه   بي ي  فادهمتر براي سطح عملكرد قابليت است        ميلي 5/1با عرض بيش از     

 5/1متر براي سطح عملكرد ايمني جـاني و بـيش از     ميلي3 به مقدار بيش از ها ي رج ناميزاني و جابجايي عمود بر صفحه 
 . نبايد مشاهده شود،وقفه  بيي متر براي سطح عملكرد قابليت استفاده ميلي

 .ت شده است رعاي
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر راسـتاي      ،وقفـه    بـي  ي   براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده        ميانقاب تعداد محورهاي داراي     :نامعيني
 .  باشد2تر يا مساوي  اصلي بايد بزرگ

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي   تنش برشي در ديوارهاي مصالح بنايي براي سطح عملكرد ايمني جـاني و قابليـت اسـتفاده                 :تنش برشي در ديوارها   
 . مگاپاسكال باشد0,5تر از  نبايد بيش ،وقفه بي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي  ديوارهاي مصالح بنـايي بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و قابليـت اسـتفاده              :اتصاالت ديوارهاي بنايي به قاب    
 .ها متصل شده باشند به قاب مناسببايد به صورت  وقفه، بي

 . رعايت شده است
 . عايت نشده است ر

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصـال مناسـب قـادر بـه انتقـال بـار بـه                 ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني        ديافراگم :اتصال ديافراگم به قاب   
ب يـا  قادر به تامين ظرفيت قا بايد ،وقفه  بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده      . هاي خمشي باشند    قاب

 .ديافراگم باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

.  مهـار شـوند  پي بايد به صورت مناسب به ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني  ستون:پيهاي فوالدي به     اتصال ستون 
ظرفيت كششي سـتون يـا ظرفيـت        قادر به تامين     بايد   ،وقفه  ي بي   قابليت استفاده مهارها براي سطح عملكرد      ميل مقاومت 

 .دن باشپيبرخاست 
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 )C1( قاب خمشي بتنيبا سيستم هاي   ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه -4-4-6
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .دارد مصداق ن

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 . ت رعايت نشده اس
 . مصداق ندارد

 براي سطح عملكرد ايمني جاني      ،هاي مجاور    آزاد بين ساختمان مورد بررسي با ساختمان       ي   فاصله :هاي مجاور   ساختمان
اگر در سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني، تـراز            . تر باشد   ارتفاع ساختمان كوتاه   4%از  تر    بيشوقفه، بايد     ي بي   استفادهقابليت  و  

تـر باشـد،      ارتفـاع سـاختمان كوتـاه     % 50تر از      و تفاوت ارتفاع دو ساختمان كم      ها با ساختمان مجاور يكسان باشد        گمديافرا
 . نيازي به كنترل اين بند نيست

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه        طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي ي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده      مقاومت سيستم باربر جانبي برا     :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي   انبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده            سختي سيستم باربر ج    :ي نرم  طبقه
 .آن طبقه باشد) در باال يا پايين( مجاور ي  ميانگين سختي سه طبقه80% سختي طبقات مجاور و يا كمتر از 70%تر از  كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     نبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پي سيستم باربر جانبي بايد تا سطح قائم تمام اجزاي :قائمپيوستگي در امتداد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات      نبايد  وقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد ،وقفه ي بي  بين مراكز جرم و سختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده              ي   فاصله :پيچش
 .د بعد طبقه در آن امتداد باش20%تر از  در هر امتداد كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي پـس      كن شدن بتن يا خوردگي در مجاورت انتهاي كابـل           گونه اثري از قلوه     هيچ :س كشيده هاي پ   خوردگي كابل 
 .مجاز نيست) Coil Anchors(استفاده از مهارهاي حلقوي . تنيده نبايد مشاهده شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر راسـتاي      ،وقفه   بي ي  هاي خمشي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           تعداد محورهاي قاب   :نامعيني
تـر يـا    سطح عملكـرد ايمنـي جـاني بـزرگ    هاي خمشي براي  هاي قاب  تعداد دهانه .  باشد 2تر يا مساوي     اصلي بايد بزرگ  

 .  باشد3تر يا مساوي  وقفه بزرگ  بيي  و براي سطح عملكرد قابليت استفاده2مساوي 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي   اند بايد به نحـوي از اجـزاي سـازه           هاي خمشي قرار گرفته      درون قاب  هاي بتني يا بنايي كه      قاب   تمام ميان  :ها  ميانقاب
 .جدا شده باشند كه در عملكرد قاب خمشي خللي ايجاد نكنند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفـه،   ي بي هاي بتني براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده      تنش برشي در ستون    :ها  تنش برشي در ستون   
cf مگاپاسكال و 7/0بايد از   .تر باشد  كوچك′68.1

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 قـرار  كننـده  تحت اثـر نيروهـاي واژگـون    هايي كه     ي ناشي از بار ثقلي در ستون       تنش محور  :ها  تنش محوري در ستون   
 يا تنش محوري ناشي از      Fy 1/0تر از      كوچك ، بايد وقفه  ي بي   گيرند براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          مي

ملكـرد ايمنـي جـاني و قابليـت     گيرند براي سـطح ع   قرار ميكننده هايي كه تحت اثر نيروهاي واژگون بار جانبي در ستون   
 .باشد Fy 3/0تر از  كوچكبايد  ،وقفه ي بي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد به صورت مناسب     هاي باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني         هاي قاب    ستون :پيهاي بتني به      اتصال ستون 
تـرين    وقفه بايد از كوچك     ي بي   ي ستون براي سطح عملكرد قابليت استفاده        گردهاي ريشه   ظرفيت ميل  .  مهار شوند  پيبه  

 .تر باشد  بزرگپيمقدار ظرفيت كششي ستون يا ظرفيت برخاست 
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 )C2 (بتنيديوار برشي داراي قاب بتني با سيستم  هاي  ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از رسي  تا نيروهاي اين، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ،هـاي مجـاور    آزاد بين ساختمان مورد بررسي با سـاختمان ي  فاصله :)در سقفهاي انعطاف پذير   (هاي مجاور   ساختمان
اگـر در   . تـر باشـد     ارتفاع ساختمان كوتـاه    4%از  تر    بيشوقفه، بايد     ي بي   استفادهقابليت  مني جاني و    براي سطح عملكرد اي   

% 50تـر از       و تفاوت ارتفاع دو سـاختمان كـم        ها با ساختمان مجاور يكسان باشد        سطح عملكرد ايمني جاني، تراز ديافراگم     
 .تتر باشد، نيازي به كنترل اين بند نيس ارتفاع ساختمان كوتاه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
 .آن طبقه باشد) در باال يا پايين( مجاور ي  سختي سه طبقه ميانگين80% سختي طبقات مجاور و يا كمتر از 70%تر از  كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،    بي ي   تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     نبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پي سيستم باربر جانبي بايد تا سطح قائماي  تمام اجز:قائمپيوستگي در امتداد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات       نبايدوقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بين مراكز جرم و سختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني              ي  ه فاصل :)در صورت صلب بودن سقف    (پيچش
در سقفهاي انعطـاف پـذير       ( . بعد طبقه در آن امتداد باشد      20%تر از      بايد در هر امتداد كم     ،وقفه  ي بي   و قابليت استفاده  

 )اين بند كنترل نمي شود
 . رعايت شده است

 . شده است رعايت ن
 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .رد مصداق ندا

هـاي پـس    كن شدن بتن يا خوردگي در مجاورت انتهاي كابـل  گونه اثري از قلوه   هيچ :س كشيده   هاي پ   خوردگي كابل 
 .مجاز نيست) Coil Anchors(استفاده از مهارهاي حلقوي . تنيده نبايد مشاهده شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 Xهاي قطري موجود در ديوارهاي بتني نبايد در يك محل متمركز بوده و الگـوي                 ترك : ديوارهاي بتني  خوردگي   ترك
متـر و بـراي        ميلـي  3تـر از       بايد كم  ،هاي قطري براي سطح عملكرد ايمني جاني        عرض تمام ترك  . ندهمانندي تشكيل د  

 .متر باشد  ميلي5/1تر از  م بايد ك،وقفه  بيي قابليت استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 شـده   بنـدي      طبقـه  ي باربر جـانبي     ثانويهسيستم   فوالدي به عنوان      قاباگر   :)در صورت صلب بودن سقف    (قاب كامل 
در سقفهاي انعطاف پذير اين بنـد كنتـرل نمـي           ( . كامل را تشكيل دهد    قائمباربر  سيستم  يك   به تنهايي ، بايد   ستا  

 )شود
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر    ، بايـد  وقفـه    بـي  ي  فاده تعداد محورهاي داراي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت است             :نامعيني
 .  باشد2تر يا مساوي  راستاي اصلي بزرگ

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

cf مگاپاسكال و    7/0تر از    تنش برشي در ديوارهاي برشي بتني بايد كوچك        :تنش برشي در ديوارهاي برشي     ′53.0 

 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 به مساحت كل مقطع بتني بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و                 هاميلگردسطح مقطع   نسبت   :نسبت آرماتورگذاري 
ي بـين   فاصـله .  در راسـتاي افقـي باشـد   0025/0 و قائم در راستاي  0015/0تر از  چك نبايد كو،وقفه  ي بي   قابليت استفاده 

 .باشد متر  سانتي45تر يا مساوي  ميلگردها بايد كوچك
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصال مناسب قادر به انتقال بار به   ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       فراگم ديا :اتصال ديافراگم به ديواربرشي   
 برشـي  قادر به تـامين ظرفيـت  وقفه بايد   بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده    .  باشند ديوارهاي برشي 

 .ديوار يا ديافراگم باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ، ميلگردهاي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني:پي به  بتنياتصال ديوار 
يـا  ظرفيـت كششـي سـتون       قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    گردهاي ريشه   ميل  . شوند

 .دن باشپيظرفيت برخاست 

 



 

 

55 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )C3( ميانقابداراي  بتني ي قاب سادهبا سيستم هاي   ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهبليت  قاسازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ،هـاي مجـاور    آزاد بين ساختمان مورد بررسي با سـاختمان ي  فاصله :)در سقفهاي انعطاف پذير   (هاي مجاور   ساختمان
اگـر در   . تـر باشـد     ارتفاع ساختمان كوتـاه    4%از  تر    بيشوقفه، بايد     ي بي   استفادهقابليت  براي سطح عملكرد ايمني جاني و       

% 50تـر از       و تفاوت ارتفاع دو سـاختمان كـم         باشد ها با ساختمان مجاور يكسان       سطح عملكرد ايمني جاني، تراز ديافراگم     
 .تر باشد، نيازي به كنترل اين بند نيست ارتفاع ساختمان كوتاه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  ز سازه هاي داخلي بايد به صورت مستقل ا        طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي يت استفاده مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابل          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي   د ايمني جاني و قابليت استفاده      سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكر          :ي نرم  طبقه
 .آن طبقه باشد) در باال يا پايين( مجاور ي  ميانگين سختي سه طبقه80% سختي طبقات مجاور و يا كمتر از 70%تر از  كم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (نسبت به طبقات مجاور     نبايد  
 .باشد

 .ت رعايت شده اس
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پي سيستم باربر جانبي بايد تا سطح قائم تمام اجزاي :قائمپيوستگي در امتداد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هر طبقه نسبت به طبقات      نبايد  وقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 .ت رعايت شده اس
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بين مراكز جرم و سختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني              ي   فاصله :)در صورت صلب بودن سقف    (پيچش
 . بعد طبقه در آن امتداد باشد20%تر از   بايد در هر امتداد كم،وقفه ي بي و قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 )شوددر سقفهاي انعطاف پذير اين بند كنترل نمي  ( .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ديدگي مشهود نبايد در واحدهاي مصالح بنايي مشاهده شود  و آسيبزوالگونه اثري از   هيچ: مصالح بناييزوال

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

شـده    هيچ اثري از مالت شسـته .راحتي با دست يا ابزار فلزي كنده شود     ه   بنايي نبايد ب   بين واحدهاي  مالت   : بنايي مالت
 .مشاهده شودنبايد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 و ،متر براي سطح عملكرد ايمني جـاني   ميلي 3هاي قطري با عرض بيش از         گونه اثري از ترك     هيچ :ها  ترك در ميانقاب  
گونـه   هيچ. ها مشاهده شود    ميانقابدر   نبايد   ،وقفه   بي ي  متر براي سطح عملكرد قابليت استفاده        ميلي 5/1با عرض بيش از     

 5/1متر براي سطح عملكرد ايمني جـاني و بـيش از     ميلي3 به مقدار بيش از ها ي رج بر صفحهناميزاني و جابجايي عمود  
 . نبايد مشاهده شود،وقفه  بيي متر براي سطح عملكرد قابليت استفاده ميلي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر راسـتاي      ،وقفـه    بـي  ي   براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده        ميانقاب تعداد محورهاي داراي     :ينينامع
 .  باشد2تر يا مساوي  اصلي بايد بزرگ

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي   تنش برشي در ديوارهاي مصالح بنايي براي سطح عملكرد ايمني جـاني و قابليـت اسـتفاده                 :تنش برشي در ديوارها   
 . مگاپاسكال باشد5تر از  نبايد بيش ،وقفه بي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي  يوارهاي مصالح بنـايي بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و قابليـت اسـتفاده             د :اتصاالت ديوارهاي بنايي به قاب    
 .ها متصل شده باشند بايد به صورت كامل به قاب وقفه، بي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصـال مناسـب قـادر بـه انتقـال بـار بـه                 ،اي سطح عملكرد ايمني جاني    ها بر    ديافراگم :اتصال ديافراگم به قاب   
قادر به تامين ظرفيت قاب يـا   بايد ،وقفه  بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده      . هاي خمشي باشند    قاب

 .ديافراگم باشد
 . رعايت شده است

 . ست رعايت نشده ا
 . مصداق ندارد

زياد بـراي  بسيار زياد و    خيزي    لرزهخطر  با  در مناطق   ها در هر طبقه        نسبت ارتفاع به ضخامت ميانقاب     :ضخامت ميانقاب 
 در. باشـد  8تـر از   كـم بايـد   ،وقفـه   بـي ي  براي سطح عملكرد قابليت استفاده و9تر از    بايد كم  ،سطح عملكرد ايمني جاني   

 . باشد13تر از  كمو كم اين نسبت بايد خيزي متوسط   با سطح لرزهمناطق
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مناسب  هاي باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني بايد به صورت            هاي قاب    ستون :پيهاي بتني به      اتصال ستون 
تـرين    وقفه بايد از كوچك     ي بي   ي ستون براي سطح عملكرد قابليت استفاده        گردهاي ريشه   ظرفيت ميل  .  مهار شوند  پيبه  

 .تر باشد  بزرگپيمقدار ظرفيت كششي ستون يا ظرفيت برخاست 
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 )PC( ي بتني ساخته قاب پيشبا سيستم  هاي  ارزيابي اوليه براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يك مسير بـار كامـل در       حداقل  وقفه، بايد داراي       بي ي  استفادهقابليت  سازه براي سطح عملكرد ايمني جاني و         :مسير بار 
 .يابد انتقال پيها به  جرمناشي از  تا نيروهاي اينرسي ، باشدجانبيبرابر نيروهاي 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ،هـاي مجـاور      آزاد بين ساختمان مورد بررسي با ساختمان       ي   فاصله :هاي مجاور   ساختمان) در سقفهاي انعطاف پذير   (
اگـر در   . تـر باشـد     ارتفاع ساختمان كوتـاه    4%از  تر    بيشوقفه، بايد     ي بي   فادهاستقابليت  براي سطح عملكرد ايمني جاني و       

% 50تـر از       و تفاوت ارتفاع دو سـاختمان كـم        ها با ساختمان مجاور يكسان باشد        سطح عملكرد ايمني جاني، تراز ديافراگم     
 .تر باشد، نيازي به كنترل اين بند نيست ارتفاع ساختمان كوتاه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اصلي مهاربندي شده يا به اجزاي سيستم باربر جـانبي           ي  هاي داخلي بايد به صورت مستقل از سازه         طبقه   نيم :ها  طبقه نيم
 .ي اصلي بسته شده باشند سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در هـر  نبايـد  وقفـه،   ي بي  مقاومت سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده          :ي ضعيف  طبقه
 .باشد) در باال يا پايين( مقاومت طبقات مجاور 80%تر از  طبقه كم

 .ده است رعايت ش
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، نبايـد     ي بي    سختي سيستم باربر جانبي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده               :ي نرم  طبقه
آن طبقـه   ) در بـاال يـا پـايين       ( ر مجاو ي   ميانگين سختي سه طبقه    80%تر از    سختي طبقات مجاور و يا كم      70%تر از    كم
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه،   ي بي    تغيير ابعاد افقي در هر طبقه از سيستم باربر جانبي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده                  :هندسه
 30%تـر از     هـا بـيش     طبقه، نيم طبقات و خرپشته      هاي يك   به جز ساختمان  ) در باال يا پايين   (ت به طبقات مجاور     نسبنبايد  
 .باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشند به طور پيوسته امتداد داشته پي جانبي بايد تا سطح م سيستم باربرئ تمام اجزاي قا:مئپيوستگي در امتداد قا

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 طبقات  در هر طبقه نسبت به    نبايد  وقفه،    ي بي   اختالف جرم موثر براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده           :جرم
 .  باشد50%تر از  ها بيش طبقه ها و نيم هاي سبك، خرپشته جز طبقات با سقف به) در باال يا پايين(مجاور 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 سختي در هر طبقه براي سطح عملكرد ايمني جاني           بين مراكز جرم و    ي   فاصله :)در صورت صلب بودن سقف    (پيچش
در سقفهاي انعطـاف پـذير       ( . بعد طبقه در آن امتداد باشد      20%تر از      بايد در هر امتداد كم     ،وقفه  ي بي   و قابليت استفاده  

 )اين بند كنترل نمي شود
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي بـاربر قـائم و جـانبي            و آسيب مشهود در بتن يا ميلگرد، نبايد در اجزاي سيسـتم            زوالگونه اثري از      هيچ :بتنزوال  
 .مشاهده شود
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي پـس      كن شدن بتن يا خوردگي در مجاورت انتهاي كابـل           گونه اثري از قلوه     هيچ :س كشيده  پ هاي  خوردگي كابل 
 .مجاز نيست) Coil Anchors(استفاده از مهارهاي حلقوي . تنيده نبايد مشاهده شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 Xهاي قطري موجود در ديوارهاي بتني نبايد در يك محل متمركز بوده و الگـوي                 ترك : ديوارهاي بتني  خوردگي   ترك
متـر و بـراي        ميلـي  3تـر از       بايد كم  ،هاي قطري براي سطح عملكرد ايمني جاني        عرض تمام ترك  . ندهمانندي تشكيل د  

 . باشدمتر  ميلي5/1تر از   بايد كم،وقفه  بيي قابليت استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

سيسـتم  يـك   بـه تنهـايي  ، بايد ستا  شده بندي   طبقهي باربر جانبي ثانويهسيستم  فوالدي به عنوان  قاباگر   :قاب كامل 
 . كامل را تشكيل دهدقائمباربر 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در هـر    ، بايـد  وقفـه    بـي  ي   تعداد محورهاي داراي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده             :نامعيني
 .  باشد2تر يا مساوي  راستاي اصلي بزرگ

 . شده است رعايت
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

cf مگاپاسكال و    7/0تر از    تنش برشي در ديوارهاي برشي بتني بايد كوچك        :تنش برشي در ديوارهاي برشي     ′53.0 

 .باشد

 . رعايت شده است
 . ده است رعايت نش

 . مصداق ندارد

 به مساحت كل مقطع بتني بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي جـاني و                 هاميلگردسطح مقطع   نسبت   :نسبت آرماتورگذاري 
ي بـين   فاصـله .  در راسـتاي افقـي باشـد   0025/0 و قائم در راستاي  0015/0تر از   نبايد كوچك،وقفه  ي بي   قابليت استفاده 
 .باشد متر  سانتي45تر يا مساوي  وچكميلگردها بايد ك

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصال مناسب قادر به انتقال بار به   ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني        ديافراگم :اتصال ديافراگم به ديواربرشي   
 برشـي  قادر به تـامين ظرفيـت  وقفه بايد   بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده    .  باشند رشيديوارهاي ب 

 .ديوار يا ديافراگم باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ،يوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني ميلگردهاي د:پي به  بتنياتصال ديوار 
ظرفيـت كششـي سـتون يـا        قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    گردهاي ريشه   ميل  . شوند

 .دن باشپيظرفيت برخاست 

 . رعايت شده است
 . است رعايت نشده 
 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ، ميلگردهاي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني:پي به  بتنياتصال ديوار 
ظرفيـت كششـي سـتون يـا        قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    گردهاي ريشه   ميل  . شوند

 .دن باشيپظرفيت برخاست 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ، ميلگردهاي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني:پي به  بتنياتصال ديوار 
ظرفيـت كششـي سـتون يـا        قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي    استفاده براي سطح عملكرد قابليت   گردهاي ريشه   ميل  . شوند

 .دن باشپيظرفيت برخاست 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 . يكديگر متصل شوندي بتن مسلح با ساخته بايد توسط يك دال رويه اجزاي ديافراگم بتني پيش: دال رويه



 

 

59 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ديوارهاي بتني يا بنايي خارجي كه براي تحمل نيروهاي خارج از صفحه به ديافراگم متصل هستند، بايـد                   :مهار ديوارها 
اتصـاالت بايـد مقاومـت كـافي در برابـر           .  ريشه يا تسمه به ديافراگم متصل شـوند        توسط مهارهاي فوالدي، آرماتورهاي   

 .شده داشته باشند نيروهاي ايجاد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد با اتصال مناسب قادر به انتقال بار به   ،رد ايمني جاني  ها براي سطح عملك      ديافراگم :اتصال ديافراگم به ديواربرشي   
 برشـي  قادر به تـامين ظرفيـت  وقفه بايد   بيي اتصال ديافراگم براي سطح عملكرد قابليت استفاده    .  باشند ديوارهاي برشي 

 .ديوار يا ديافراگم باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي آرمـاتور     بتن مسلح براي سطح عملكرد ايمنـي جـاني، بايـد بـا تعبيـه               ي  دال رويه : اتصال دال رويه به قاب يا ديوار      
وقفه بايد قادر     ي بي   اين اتصال براي سطح عملكرد قابليت استفاده      . ي ديافراگم به قاب يا ديوارها اتصال داشته باشد            ريشه
 .ين ظرفيت ديوار، قاب يا دال باشدبه تام

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 مهـار  پـي  بايد به صورت مناسب در ، ميلگردهاي ديوار برشي براي سطح عملكرد ايمني جاني:پي به  بتنياتصال ديوار 
ظرفيـت كششـي سـتون يـا        قادر بـه تـامين       بايد   ،وقفه  ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    ه  گردهاي ريش ميل  . شوند

 .دن باشپيظرفيت برخاست 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .گاه ستون مهار شوند  تمهيداتي ديگر به صورت مناسب به تكيهها يا ها، تسمه تيرها بايد با ورق :ستون به تيراتصال 
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 اي  ارزيابي اوليه براي خطرات اجزاي غيرسازهي برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

بندي خطر نسـبي بسـيار        هاي سفالي توخالي در مناطق با پهنه        بلوكهاي از جنس مصالح بنايي غيرمسلح يا          تيغه :ها  تيغه
  . متري مهار شوند2زياد و زياد زلزله، بايد در فواصل 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

شده از مصـالح بنـايي، يـا آجـر سـفالي       هاي ساخته ت فوقاني تيغه سيستم سقف كاذب نبايد ار كنار به قسم        :سقف كاذب 
هاي گچي نيـز   گيرد، رعايت اين بند براي تيغه اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي. توخالي متصل باشد 

 .ضروري است
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تجهيزات روشنايي اضطراري براي جلوگيري از خطر سقوط در هنگام زلزلـه، بايـد بـه                 :تجيهزات روشنايي اضطراري  
 .صورت مناسب مهار شوند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 متري با اتصـال     1,5 كيلوگرم بر متر مربع، بايد در فواصل حداكثر          50قطعات نما با وزن بيش از        :مهاربندي قطعات نما  
گيـرد، ايـن فاصـله      صـورت  اوليه در سطح  تنهااگر ارزيابي ساختمان  . مكانيكي به ديوار قاب خارجي ساختمان مهار شوند       

 . متر محدود شود2بايد به 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .گونه اثري از خوردگي در قطعات اتصال نما نبايد مشاهده شود هيچ :خوردگي قطعات اتصال نما

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي قاب خمشي فوالدي يا بتني، اتصـال قطعـات نمـا بـه قـاب بايـد بـه                      در ساختمان  :اي قطعات نما    لرزهجداسازي  
اگـر ارزيـابي سـاختمان در سـطح     .  را داشـته باشـد  01/0اي باشد كه توانايي تحمل تغيير مكان نسبي طبقه در حـد    گونه

 . در نظر گرفته شود02/0گيرد، اين نسبت بايد  تكميلي هم صورت مي
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اگر قطعات نما تنها در تراز طبقات به قاب متصل باشند، اتصال قطعات نمـا                :اي قطعات نماي طبقاتي     جداسازي لرزه 
اگر ارزيابي ساختمان در سطح .  را داشته باشد01/0قه در حد   اي باشد كه توانايي تحمل تغيير مكان نسبي طب          بايد به گونه  

 . در نظر گرفته شود02/0گيرد، اين نسبت بايد  تكميلي هم صورت مي
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

گاهي براي تحمل نيـروي ثقلـي قطعـات نمـا الزامـي               اده از اتصاالت تكيه   در صورتي كه استف    : نما گاهي  اتصاالت تكيه 
 .گاهي در نظر گرفته شده باشد باشد، براي هر قطعه بايد حداقل دو اتصال تكيه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 در بتن استفاده شده باشد، ايـن قطعـات بايـد بـه              مدفونگر براي اتصال قطعات نما از قطعات        ا :مدفون در بتن  قطعات  
 .ميلگردهاي اصلي يا مهارهاي مطمئن ديگر مهار شوند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي اتصالي به يكديگر متصل     قطعات نماي خارجي ساختمان، بايد حداقل توسط دو قطعه         :اتصال قطعات نما به يكديگر    
 .گيرد، تعداد اين قطعات بايد به چهار عدد برسد اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي. شوند



 

 

 هاي موجود اي سريع ساختمان دستورالعمل ارزيابي لرزه62

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

نماهاي بنايي براي سطح عملكرد ايمني جاني، بايد در طبقات بـا ارتفـاع بـيش از ده متـر بـا                       :هاي افقي مهاري    نبشي
وقفه، در تمام طبقات باالي همكـف ايـن           ي بي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . نبشي يا ساير اجزاي افقي مهار شوند      

 .مهار بايد تعبيه شود
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

نماهايي بنايي بايد با قطعات مقاوم در برابر زلزله با فواصل حداكثر يك متري بـه سـاختمان مهـار                     :مهار نماهاي بنايي  
ن فواصل بايد به نيم متر محـدود شـود و بـراي هـر     گيرد، اي اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي  . شوند

 . متر مربع حداقل يك مهار در نظر گرفته شود25/0
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا و     مهارنشده نظير محل فالشـينگ    نماهاي بنايي در مجاورت صفحات      : مهار نماهاي بنايي در صفحات مهارنشده     
 . هاي مناسب به ساختمان مهار شوند ي مهار برند، بايد با تعبيه ساير عواملي كه پيوستگي و يكپارچگي ديوار را از بين مي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .گونه اثري از خوردگي در قطعات اتصال نماي بنايي نبايد مشاهده شود هيچ : اتصال نماي بناييخوردگي قطعات

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اگـر  .  باشد5/2تر از    ي غيرمسلح نبايد بيش   هاي بناي   پناه  نسبت ارتفاع به ضخامت در جان      :هاي بنايي غيرمسلح    پناه  جان
 .باشد5/1تر از  گيرد، اين نسبت بايد كوچك ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي   متري به قـاب سـازه  3اند، بايد در فواصل حداكثر       روجي ساختمان قرار گرفته   هايي كه در قسمت خ      سايبان :ها  سايبان
 . متر باشد2تر از  گيرد، اين فاصله بايد كوچك اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي. مهار شوند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 برابر بعد كوچك دودكش از تراز       3هاي بنايي غير مسلح نبايد به ارتفاع بيش از            دودكش :هاي بنايي غيرمسلح    دودكش
 برابر بعـد كوچـك      2گيرد، اين ارتفاع بايد به        اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي        . بام باالتر رفته باشند   
 .دودكش محدود شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي سفالي توخـالي      پله كه از مصالح بنايي غيرمسلح يا بلوك         در ديوارهاي راه   :پله از مصالح بنايي غيرمسلح      ديوار راه 
اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلـي هـم صـورت           . اشد ب 15تر از     اند، بايد نسبت ارتفاع به ضخامت كوچك        ساخته شده 

 . باشد12تر از  گيرد، اين نسبت بايد كوچك مي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

. زه بايد با مهارهاي با طول كـافي تـامين شـود           پله به سا    هاي با قاب خمشي، اتصال دال راه        در ساختمان  :ها  جزييات پله 
 . بايد قادر به تامين تغيير مكان نسبي طبقه باشد شده براي پله جزييات ارايه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 هستند، 4يكي كه داراي نسبت ارتفاع به عمق بيش از    ساير تجهيزات بار  ها و     كمدها، قفسه : هاي باريك   كمدها و قفسه  
گيرد، اين نسبت     اگر ارزيابي ساختمان در سطح تكميلي هم صورت مي        . . اي مهار شوند    بايد به دال كف يا ديوارهاي سازه      

 . باشد3تر از  بايد كوچك

 . رعايت شده است
 . ده است رعايت نش

 . مصداق ندارد

اي نصب شـوند   شوند، بايد به گونه تجهيزاتي كه به عنوان بخشي از سيستم برق اضطراري محسوب مي : برق اضطراري 
 .كه پس از زلزله عملكرد خود را حفظ نمايند
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي مـواد خطرنـاك       ي مطبوع يا ديگـر تجهيزاتـي كـه در برگيرنـده           هاي تهويه    دستگاه :تجهيزات حاوي مواد خطرناك   
 .هاي مهارنشده باشند گاه ديده يا تكيه ي آسيب هستند، نبايد داراي خطوط تغذيه

 . رعايت شده است
 . ده است رعايت نش

 . مصداق ندارد

گونه اثري از خوردگي در قطعـات اتصـال تجهيـزات مكـانيكي و                هيچ: خوردگي اتصاالت تجهيزات مكانيكي و برقي     
 .برقي نبايد مشاهده شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .د مصداق ندار

 كيلوگرم كه به سقف يا ديـوار متصـل         10تجهيزات مكانيكي و برقي با وزن بيش از         : مهار تجهيزات مكانيكي و برقي    
 . متري كف قرار دارند، بايد به صورت مناسب مهار شوند2/1هايي كه در ارتفاع  گاه ي تكيه اند و كليه شده

 . رعايت شده است
 . ايت نشده است رع

 . مصداق ندارد

 . مهار شوندNFPA-13 (NFPA,1996)نشاني بايد مطابق استاندارد  هاي آتش لوله: نشاني هاي آتش مهار لوله

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

پـذير باشـند و       نشـاني بايـد داراي اتصـاالت انعطـاف          هاي حاوي مايعات، گاز و آتش       لوله: ها  پذير لوله   اتصاالت انعطاف 
 .ممانعتي در برابر جابجايي ساختمان در هنگام زلزله ايجاد نكنند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي درهـاي     ي حاوي مواد سمي و خطرزا، بايد در برابر سقوط به وسيله             هاي شكننده   محفظه: سازي مواد خطرناك    رهذخي
 .ها محافظت شوند دار، سيم يا ساير روش هاي لبه دار، قفسه چفت

 





 

 

65 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S1 ( فوالديقاب خمشيبا سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه

 .ه است رعايت شد
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تر از ظرفيت خمشي تير يا لنگر متناظر بـا مقاومـت              مقاومت اتصاالت خمشي تير به ستون بايد بزرگ        :اتصاالت خمشي 
 .ي اتصال باشد برشي چشمه

 . رعايت شده است
 .  نشده است رعايت

 . مصداق ندارد

 خمشـي   هـاي   ظرفيـت مجموع  % 80 بايد بتواند نياز برشي براي انتقال        ي اتصال   چشمه برشي   مقاومت :ي اتصال   چشمه
 .تيرهاي متصل به وجه ستون را تامين نمايد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايد به هـر دو بـال و جـان           ،هاي خمشي براي سطح عملكرد ايمني جاني        ها در قاب    هاي ستون   وصله :ها  ي ستون  وصله
 .ظرفيت ستون باشندبايد قادر به تامين وقفه،   بيي  براي سطح عملكرد قابليت استفادهباشند ومتصل شده 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تيـر ضـعيف    -هاي هر طبقه داراي سـتون قـوي         گره% 50در هر محور از قاب خمشي، حداقل         :تير ضعيف – قوي  ستون
 .باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .داق ندارد مص

اعضاي قاب بايد ضوابط مربوط به مشخصـات مقطـع فشـرده منـدرج در مبحـث دهـم مقـررات ملـي            : اعضاي فشرده 
 .ساختمان را براورده كنند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 بايـد   ،وقفـه    بـي  ي  براي سطح عملكرد قابليت اسـتفاده       خمشي هاي  ها در جان تير قاب     سوراخارتفاع  : دار  ي سوراخ تيرها

4تر از  كم
 . مياني تير قرار داشته باشندي در نيمهفقط ها  سوراخعمق تير بوده و  1

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

بال تيرهـا بـا صـفحات       بايد  وقفه،    ي بي  هاي خمشي براي سطح عملكرد قابليت استفاده        هاي قاب   در گره  :ي تيرها   وصله
 .اتصال به يكديگر متصل شده باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفه، بايد در جهت بيرون        بي ي  ستون براي سطح عملكرد قابليت استفاده     -هاي تير   گره :ها  ها در گره     جانبي ستون  ارمه
 . مهار شده باشندي قاب صفحه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

وقفـه، بايـد در جهـت بيـرون            بـي  ي  بال پايين تيرها براي سطح عملكرد قابليت اسـتفاده         :رها تي   بال پايين   جانبي مهار
 .  باشد صفحه مهار شده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقـاطع       بايد در گوشه   ،وقفه   بي ي   قابليت استفاده  ها براي سطح عملكرد     ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .يا ساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشند
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

عرض سـاختمان   % 50تر از    ها بيش    آن يكي از ابعاد  پيرامون بازشوهايي كه     :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي در پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا     بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و شمع       ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       سرشمع :ها  رخاست در سرشمع  ب
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و          بي ي براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند       

 . كنندرا تامينآرماتورهاي اتصال شمع بايد ظرفيت كششي كامل شمع 



 

 

67 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S2( شده ي فوالدي مهاربندي  ساده قاببا سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

درج در مبحـث دهـم مقـررات ملـي     اعضاي قاب بايد ضوابط مربوط به مشخصـات مقطـع فشـرده منـ       : اعضاي فشرده 
 .ساختمان را براورده كنند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 . باشد120تر از   الغري اعضاي قطري فشاري بايد كوچك:الغري اعضاي قطري

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ظرفيت تسليم بادبندها باشدقادر به تامين   اتصاالت اعضاي بادبندي بايد :مقاومت اتصال

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ي   براي سطح عملكرد قابليت اسـتفاده      اند  هايي كه مهاربندي شده      در گره   بال پايين تيرها   : بال پايين تيرها   مهار جانبي 
 . باشد وقفه، بايد در جهت بيرون صفحه مهار شده بي

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .باشداستفاده شده  شكل Kهاي مهاربند ازسيستم مهاربندي جانبي نبايد در  : شكلKي امهاربنده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 عملكـرد قابليـت     هاي بيش از دو طبقه بـراي سـطح          اي فقط كششي در ساختمان    مهاربنده :هاي فقط كششي  مهاربند
 .كل ظرفيت باربري جانبي سازه را تشكيل دهند% 70تر از  وقفه، نبايد بيش  بيي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 7هاي  مهاربنـد وقفه، نبايد داراي       بي ي  ت استفاده  سيستم مهاربندي جانبي براي سطح عملكرد قابلي       :8 و   7هاي  مهاربند
 . شكل باشد8و 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ربنـدها مهاوقفـه،      بي ي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده     مهاربندهاي ضربدري هاي با     در قاب  :مهاربندهاي ضربدري 
 .ستون به اعضاي قاب متصل شوند- تيري بايد در محل گره

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـايي كـه در مجـاورت      بازشـوهاي موجـود در ديـافراگم      عـرض  :شـده  بنديمهارهاي   بازشو در ديافراگم قاب   ابعاد  
طول قاب در آن راسـتا و بـراي   % 25تر از  بندي شده قرار دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بيش      مهارهاي    قاب

 .طول قاب در آن راستا باشد% 15تر از   نبايد بيش،وقفه  بيي سطح عملكرد قابليت استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقـاطع       بايد در گوشه   ،وقفه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .يا ساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشند
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 . رعايت شده است
 . رعايت نشده است 

 . مصداق ندارد

 قرار  ديوار برشي هايي كه در مجاورت        بازشوهاي موجود در ديافراگم    عرض :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
طـول قـاب در آن راسـتا و بـراي سـطح عملكـرد قابليـت              % 25تـر از     دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بـيش        

 .طول قاب در آن راستا باشد% 15تر از   نبايد بيش،وقفه  بيي هاستفاد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا    مع بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و ش       ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       سرشمع :ها  برخاست در سرشمع  
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و          بي ي براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند       

 . را تامين كنندآرماتورهاي اتصال شمع بايد ظرفيت كششي كامل شمع 

 



 

 

69 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S3( ديوار برشي بتنيداراي قاب فوالدي با سيستم  هاي  ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اتصال بـه ديـوار بايـد        ي   براي سطح عملكرد ايمني جاني در ناحيه       همبند تيرهاي    ها در    خاموت ي   فاصله :تيرهاي همبند 
2تر يا مساوي     كوچك

d   تمام . تر مهار شده باشند     يا بيش  135˚  محصور تير با خم    ي  ها به درون هسته     ن خاموت  بوده و اي
 قـادر بـه تـامين ظرفيـت     فوق بايد عالوه بر رعايت ضوابط ،وقفه بيي    استفادهتيرهاي همبند براي سطح عملكرد قابليت       

 .دنبرخاست ديوار مجاور باش
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 1 بـه    4تر از    وقفه، بايد كوچك     بي ي   نسبت ارتفاع ديوار برشي به عرض آن براي سطح عملكرد قابليت استفاده            :واژگوني
 . در نظر گرفته شوند) Wall Piers(هاي ديوار   اين نسبت نبايد پايهي در محاسبه. باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 براي سطح عملكرد قابليت     1 به   2تر از     اجزاي لبه در ديوارهاي برشي با نسبت ابعادي بزرگ         : اجزاي لبه  گذاري خاموت
 .  محصور شوند 8dbتر از   كمي ا فاصلهي بيها هاي مارپيچ يا تنگ  خاموتي وقفه، بايد به وسيله  بيي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تر از سه برابر ضخامت ديوار بـراي سـطح عملكـرد              پيرامون بازشوهاي با ابعاد بيش     :آرماتورگذاري در اطراف بازشوها   
 . شوندافزودهوقفه، بايد ميلگردهاي تقويتي مناسب   بيي قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

متـر    سـانتي 10تـر از    نبايد كـم ، وقفه  بي ي   ضخامت ديوارهاي برشي براي سطح عملكرد قابليت استفاده        :ضخامت ديوار 
 .  طول بدون مهار ديوار باشديا ارتفاع بعدترين   كوچك251و

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي فوالدي  و تيرها و ستون براي سطح عملكرد ايمني جاني بايد اتصال مناسبي بين ديوار برشي      :اتصال ديوار به قاب   
 . ديوار باشدقادر به تامين ظرفيت بايد ،وقفه  بيي اين اتصال براي سطح عملكرد قابليت استفاده. وجود داشته باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هايي كه در مجاورت ديـوار برشـي           بازشوهاي موجود در ديافراگم    عرض :ي با ديوار برشي   ها بازشو در ديافراگم قاب   
طول قاب در آن راسـتا و بـراي سـطح عملكـرد قابليـت      % 25تر از  قرار دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بيش 

 .طول قاب در آن راستا باشد% 15تر از  وقفه نبايد بيش  بيي استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقاطع يا  وقفه بايد در گوشه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .شندساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي با

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

عرض ساختمان  % 50تر از    ها بيش    آن ي  پيرامون تمام بازشوهايي كه اندازه     :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي در پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا     بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و شمع       ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       سرشمع :ها  برخاست در سرشمع  
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و          بي ي براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . ب به سرشمع متصل شده باشند     به صورت مناس  

 .را تامين كنندآرماتورهاي اتصال شمع بايد ظرفيت كششي كامل شمع 

 





 

 

71 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )S4( ميانقابداراي  فوالدي ي قاب سادهبا سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه

 .عايت شده است ر
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ها بايد به صورت توپر ساخته و اجرا شده باشند  ميانقاب:هاي توپر ميانقاب

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقـاطع       بايد در گوشه   ،وقفه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :مي ديافراگم در پالن   نامنظ
 .يا ساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 .صداق ندارد م

عـرض  % 50تـر از     هـا بـيش      آن يكي از ابعـاد   پيرامون تمام بازشوهايي كه      :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي ساختمان در پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا     بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و شمع       ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       سرشمع :ها  برخاست در سرشمع  
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و          بي ي براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند       

 .را تامين كنندرماتورهاي اتصال شمع بايد ظرفيت كششي كامل شمع آ

 





 

 

73 اي كيفيهاي  ارزيابي لرزه برگه–پيوست دوم 

 )C1( قاب خمشي بتنيبا سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 . جانبي نبايد از نوع قاب با دال تخت بدون تير باشدسيستم باربر :قاب با دال تخت

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در سيستم باربر جانبي،    ي    تنيده تنيده يا پس     پيش ايعضتنيدگي در ا    مقدار متوسط پيش   :ي قاب  تنيده  اعضاي پيش 

cf مگاپاسكال يا 5نبايد از ، پالستيك وجود دارد مفصل تشكيلن اكامي كه مناطق ′
6
 .تر باشد بيش1

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 از ، نبايـد ها براي سطح عملكرد ايمني جاني از ستونكدام  در هر طبقه، نسبت ارتفاع به عمق هيچ   :هاي الغر   ستون
، نبايـد  وقفـه   بيي هاي تيپ آن طبقه و براي سطوح عملكرد قابليت استفاده       نسبت ارتفاع به عمق اسمي ستون     % 50
 .تر شود نسبت مذكور بيش% 75از 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اي باشد تا بتواند برش متناظر با ظرفيت خمشـي را در              ظرفيت برشي اعضاي قاب بايد به اندازه       :گسيختگي برشي 
 .دو انتهاي اعضا انتقال دهد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تـر از مجمـوع ظرفيـت        بيش% 20هاي قاب بايد      ها در گره    مجموع ظرفيت خمشي ستون    :تير ضعيف –ستون قوي 
 .خمشي تيرها در آن گره باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

لي در باال و دو ميلگرد طولي در پايين بايد به صورت پيوسـته              در تيرها حداقل دو ميلگرد طو      :آرماتورگذاري تيرها 
ها براي لنگر مثبت و لنگـر منفـي بـراي             آرماتورهاي طولي در گره   % 25حداقل  . در تمام طول تير امتداد داشته باشد      

 . وقفه، بايد در تمام طول تير امتداد داشته باشد ي بي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

و بـراي    35dbها براي سطح عملكرد ايمني جـاني، بايـد از             ي ميلگرد ستون   طول وصله  :ها  ي آرماتور ستون   وصله
ها در طول خود بـراي سـطح عملكـرد ايمنـي             وصله. تر باشد   بيش  50dbوقفه از     ي بي   سطح عملكرد قابليت استفاده   

در صورت اسـتفاده  . محصور شده باشند  8dbتر از  هايي با فواصل كم وقفه، بايد با خاموت ي بي جاني و قابليت استفاده   
 25/1بايد قادر بـه تـامين   وقفه، وصله  ي بي هاي مكانيكي براي سطح عملكرد ايمني جاني و قابليت استفاده    از وصله 

 .شده باشد  تسليم اسمي ميلگرد وصلهفيتظربرابر 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

4 ي   ميلگرد تيرها نبايد در فاصله     ي  محل وصله  :ي آرماتور تيرها   وصله
lb  ها يا در نـواحي كـه امكـان            محل گره

 .تشكيل مفصل پالستيك وجود دارد، باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ي    براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليـت اسـتفاده           طول ستون ها در      خاموت ي  فاصله :ها  گذاري ستون  خاموت

ز  تر ا      بايد كم  ،وقفه  بي
4
d            و در تمام مناطقي كه امكان تشكيل مفاصل پالستيك وجـود دارد بـراي سـطح عملكـرد 

 . باشد  8dbتر از  وقفه كم ي بي ايمني جاني و قابليت استفاده
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 ،وقفه  ي بي    براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده         طول تير ها در      خاموت ي  فاصله :گذاري تيرها  خاموت

تر از       بايد كم 
2
d در تمام مناطقي كه امكان تشكيل مفاصل پالستيك وجود دارد براي سطح عملكـرد ايمنـي                . باشد

يا  8dbتر از  كم، اين فاصله بايد هوقف ي بي جاني و قابليت استفاده
4
dباشد. 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هايي   ي خاموت وقفه، بايد دارا    ي بي    براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده        ها  گره :ها  آرماتورگذاري گره 
 . است 8db از تر  كمي  فاصلهبا

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تر  وقفه، نبايد بيش  بي ي   براي سطح عملكرد قابليت استفاده      محوري بين مراكز تير و ستون      برون :محوري گره  برون
 .ترين بعد ستون در پالن باشد چككو% 20از 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي     خـم  ي  وقفه، بايد به وسـيله      ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده بي        تيرها و ستون  در  خاموت   :ها  خم خاموت 
 .ي بتن اعضا متصل شده باشد شده  محصوري تر به هسته  يا بيش135˚

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اجزاي غيراصلي كه جز سيستم بـاربر جـانبي سـازه     مقاومت برشي :هاي اعضاي غيراصلي    سازگاري تغيير شكل  
 ظرفيت خمشـي  تامين، بايد قادر به     وقفه  ي بي    و قابليت استفاده   لكرد ايمني جاني  شوند، براي سطح عم     محسوب نمي 

 . اعضاي اصلي باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

آينـد     باربر جانبي بـه شـمار نمـي        ها يا صفحات تختي كه بخشي از سيستم         دال :هاي تخت اعضاي غيراصلي     دال
هـا متصـل       وقفه، بايد با ميلگرد به صورت مناسب به سـتون           ي بي   براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده       

 .شوند
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـاي محـل     بايد در گوشـه   ،وقفه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :ر پالن نامنظمي ديافراگم د  
 .تقاطع يا ساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

عـرض  % 50تر از  ها بيش  آنيكي از ابعادپيرامون تمام بازشوهايي كه  :رماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها   آ
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي ساختمان در پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 . ه است رعايت نشد

 . مصداق ندارد

 بايد داراي آرماتورگـذاري مناسـبي باشـند و          ،ها براي سطح عملكرد ايمني جاني       سرشمع :ها  برخاست در سرشمع  
وقفه، آرماتورهـاي      بي ي براي سطح عملكرد قابليت استفاده    . ها به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند          شمع

 .را تامين كنندال شمع بايد ظرفيت كششي كامل شمع سرشمع و آرماتورهاي اتص
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 )C2( ديوار برشي بتنيداراي قاب بتني با سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه 
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اجزاي غيراصلي كـه جـز سيسـتم     مقاومت برشي :)در سقفهاي صلب   (عضاي غيراصلي هاي ا   سازگاري تغيير شكل  
 تـامين ، بايـد قـادر بـه        وقفه  ي بي    و قابليت استفاده   شوند، براي سطح عملكرد ايمني جاني       باربر جانبي سازه محسوب نمي    

 )در سقفهاي انعطاف پذير اين بند كنترل نمي شود( .ظرفيت خمشي اعضاي اصلي باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ها يا صفحات تختي كه بخشي از سيستم باربر جـانبي بـه         دال :)در سقفهاي صلب    (هاي تخت اعضاي غيراصلي     دال
هـا     ه، بايد با ميلگرد به صورت مناسب به ستون        وقف  ي بي   آيند براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده          شمار نمي 

 )در سقفهاي انعطاف پذير اين بند كنترل نمي شود ( .متصل شوند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اتصال بـه ديـوار بايـد        ي  طح عملكرد ايمني جاني در ناحيه      براي س  همبند تيرهاي    ها در    خاموت ي   فاصله :تيرهاي همبند 
2تر يا مساوي     كوچك

d    تمام . تر مهار شده باشند     يا بيش  135˚  محصور تير با خم    ي  ها به درون هسته      بوده و اين خاموت
 قـادر بـه تـامين ظرفيـت     فوقوابط  بايد عالوه بر رعايت ض،وقفه بيي    استفادهتيرهاي همبند براي سطح عملكرد قابليت       

 .دنبرخاست ديوار مجاور باش
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 1 بـه    4تر از    وقفه، بايد كوچك     بي ي   نسبت ارتفاع ديوار برشي به عرض آن براي سطح عملكرد قابليت استفاده            :واژگوني
 . در نظر گرفته شوند) Wall Piers(هاي ديوار   اين نسبت نبايد پايهي در محاسبه. باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 براي سطح عملكرد قابليت     1 به   2تر از     اجزاي لبه در ديوارهاي برشي با نسبت ابعادي بزرگ         : اجزاي لبه  گذاري خاموت
 .  محصور شوند 8dbتر از   كمي ي با فاصلهيها هاي مارپيچ يا تنگ  خاموتي وقفه، بايد به وسيله  بيي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تر از سه برابر ضخامت ديوار بـراي سـطح عملكـرد              پيرامون بازشوهاي با ابعاد بيش     :طراف بازشوها آرماتورگذاري در ا  
 . شوندافزودهوقفه، بايد ميلگردهاي تقويتي مناسب   بيي قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

متـر    سـانتي 10تـر از    نبايد كـم ، وقفه  بي ي   ضخامت ديوارهاي برشي براي سطح عملكرد قابليت استفاده        :امت ديوار ضخ
 .  طول بدون مهار ديوار باشديا ارتفاع بعدترين   كوچك251و

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

درزهاي انبسـاطي از يكـديگر   ي  تعبيه يا با   اشندها در يك طبقه نبايد داراي اختالف تراز ب           ديافراگم :پيوستگي ديافراگم 
 . جدا شده باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هايي كـه در مجـاورت ديـوار برشـي      طول بازشوهاي موجود در ديافراگم :هاي با ديوار برشي  ديافراگم قاب  بازشو در 
طول قاب در آن راسـتا و بـراي سـطح عملكـرد قابليـت      % 25تر از  قرار دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بيش 

 .اشدطول قاب در آن راستا ب% 15تر از  وقفه نبايد بيش  بيي استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقاطع يا  وقفه بايد در گوشه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .فيت كششي كافي باشندساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظر
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

عرض ساختمان  % 50تر از    ها بيش    آن ي  پيرامون تمام بازشوهايي كه اندازه     :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي قابليت استفادهدر پالن باشند براي سطح عملكرد 

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا   ها براي سطح عملكرد ايمني جاني بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و شـمع  سرشمع :ها برخاست در سرشمع 
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و     براي سطح عملكرد قابليـت اسـتفاده بـي   . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند  

 .آرماتورهاي اتصال شمع بايد قادر به تامين ظرفيت كششي كامل شمع باشند
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 )C3( ميانقابداراي  بتني ي قاب سادهبا سيستم هاي   ارزيابي تكميلي براي ساختماني برگه
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اجزاي غيراصلي كـه جـز سيسـتم     مقاومت برشي :)در سقفهاي صلب   (هاي اعضاي غيراصلي    سازگاري تغيير شكل  
 تـامين ، بايـد قـادر بـه        وقفه  ي بي   يت استفاده  و قابل  شوند، براي سطح عملكرد ايمني جاني       باربر جانبي سازه محسوب نمي    

 )در سقفهاي انعطاف پذير اين بند كنترل نمي شود ( .ظرفيت خمشي اعضاي اصلي باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ها يا صفحات تختي كه بخشي از سيستم باربر جـانبي بـه         دال :)در سقفهاي صلب    (هاي تخت اعضاي غيراصلي     دال
هـا     وقفه، بايد با ميلگرد به صورت مناسب به ستون          ي بي   آيند براي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده          شمار نمي 

 )در سقفهاي انعطاف پذير اين بند كنترل نمي شود ( .متصل شوند
 .ت رعايت شده اس

 .  رعايت نشده است
 . مصداق ندارد

خيـزي    لرزهخطر  با  در مناطق   ها در هر طبقه        نسبت ارتفاع به ضخامت ميانقاب     :)در سقفهاي صلب    (ضخامت ميانقاب 
بايـد   ،وقفـه   بـي ي استفاده براي سطح عملكرد قابليت  و9تر از   بايد كم ،زياد براي سطح عملكرد ايمني جاني     بسيار زياد و    

در سـقفهاي انعطـاف    ( . باشـد 13تر از  كمو كم اين نسبت بايد  خيزي متوسط      مناطق با سطح لرزه    در. باشد 8تر از     كم
 )پذير اين بند كنترل نمي شود

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ها بايد به صورت توپر ساخته و اجرا شده باشند  ميانقاب:هاي توپر ميانقاب

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ور ادامه داشته باشندهاي مجا ها بايد از هر طرف تا وجه پايين تيرهاي قاب و ستون  ميانقاب:ها پيوستگي ميانقاب

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .ها نبايد داراي سطوح با اختالف ارتفاع يا درز انبساطي باشند ديافراگم :پيوستگي ديافراگم

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هايي كـه در مجـاورت ديـوار برشـي      طول بازشوهاي موجود در ديافراگم :هاي با ديوار برشي بازشو در ديافراگم قاب   
 طول قاب در آن راسـتا و بـراي سـطح عملكـرد قابليـت     % 25تر از  قرار دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بيش 

 .طول قاب در آن راستا باشد% 15تر از  وقفه نبايد بيش  بيي استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقاطع يا  وقفه بايد در گوشه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .ساير نقاطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

عـرض سـاختمان در     % 50تر از    يشها ب    آن ي  پيرامون بازشوهايي كه اندازه    :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا    ايمني جاني بايد داراي آرماتورگذاري مناسبي باشند و شـمع ها براي سطح عملكرد سرشمع :ها برخاست در سرشمع 
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و     براي سطح عملكرد قابليـت اسـتفاده بـي   . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند  

 .آرماتورهاي اتصال شمع بايد قادر به تامين ظرفيت كششي كامل شمع باشند
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 )PC( ي بتني ساخته قاب پيشبا سيستم   هاي مان ارزيابي تكميلي براي ساختي برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

اجزاي غيراصـلي كـه جـز سيسـتم بـاربر جـانبي سـازه                مقاومت برشي    :هاي اعضاي غيراصلي    سازگاري تغيير شكل  
 ظرفيـت خمشـي   تـامين ، بايـد قـادر بـه    وقفه ي بي  و قابليت استفادهسطح عملكرد ايمني جانيشوند، براي    محسوب نمي 

 .اعضاي اصلي باشد
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

آينـد بـراي    سيستم باربر جانبي به شـمار نمـي    ها يا صفحات تختي كه بخشي از          دال :هاي تخت اعضاي غيراصلي     دال
 .ها متصل شوند  وقفه، بايد با ميلگرد به صورت مناسب به ستون ي بي سطح عملكرد ايمني جاني يا قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 اتصال بـه ديـوار بايـد        ي   براي سطح عملكرد ايمني جاني در ناحيه       همبند تيرهاي    ها در    خاموت ي   فاصله :تيرهاي همبند 
تر يا مساوي     كوچك

2
d    تـر مهـار شـده باشـند      يـا بـيش   135˚  محصور تير با خم    ي  ها به درون هسته      بوده و اين خاموت .

 قـادر بـه تـامين ظرفيـت     فوق بايد عالوه بر رعايت ضوابط ،وقفه بيي    دهاستفاتيرهاي همبند براي سطح عملكرد قابليت       
 .دنبرخاست ديوار مجاور باش

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 1 بـه    4تر از    وقفه، بايد كوچك     بي ي  ستفاده نسبت ارتفاع ديوار برشي به عرض آن براي سطح عملكرد قابليت ا            :واژگوني
 . در نظر گرفته شوند) Wall Piers(هاي ديوار   اين نسبت نبايد پايهي در محاسبه. باشد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 براي سطح عملكرد قابليت     1 به   2تر از    ر ديوارهاي برشي با نسبت ابعادي بزرگ       اجزاي لبه د   : اجزاي لبه  گذاري خاموت
 .  محصور شوند 8dbتر از   كمي ي با فاصلهيها هاي مارپيچ يا تنگ  خاموتي وقفه، بايد به وسيله  بيي استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تر از سه برابر ضخامت ديوار بـراي سـطح عملكـرد              پيرامون بازشوهاي با ابعاد بيش     :آرماتورگذاري در اطراف بازشوها   
 . شوندافزودهوقفه، بايد ميلگردهاي تقويتي مناسب   بيي قابليت استفاده

 . رعايت شده است
  . رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

متـر    سـانتي 10تـر از    نبايد كـم ، وقفه  بي ي   ضخامت ديوارهاي برشي براي سطح عملكرد قابليت استفاده        :ضخامت ديوار 
 .  طول بدون مهار ديوار باشديا ارتفاع بعدترين   كوچك251و

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

درزهاي انبسـاطي از يكـديگر   ي  تعبيه يا با   اشندها در يك طبقه نبايد داراي اختالف تراز ب           ديافراگم :پيوستگي ديافراگم 
 . جدا شده باشند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هايي كـه در مجـاورت ديـوار برشـي      طول بازشوهاي موجود در ديافراگم :هاي با ديوار برشي بازشو در ديافراگم قاب   
طول قاب در آن راسـتا و بـراي سـطح عملكـرد قابليـت      % 25تر از  قرار دارند براي سطح عملكرد ايمني جاني، نبايد بيش 

 .طول قاب در آن راستا باشد% 15تر از  بيشوقفه نبايد   بيي استفاده
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هاي محل تقاطع يا  وقفه بايد در گوشه   بي ي  ها براي سطح عملكرد قابليت استفاده       ديافراگم :نامنظمي ديافراگم در پالن   
 .اطي كه در پالن نامنظم است، داراي ظرفيت كششي كافي باشندساير نق
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

در عـرض سـاختمان     % 50تر از    ها بيش    آن ي  پيرامون بازشوهايي كه اندازه    :آرماتورگذاري ديافراگم در محل بازشوها    
 .وقفه، بايد داراي آرماتور مناسب باشد  بيي پالن باشند براي سطح عملكرد قابليت استفاده

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا   ماتورگذاري مناسبي باشند و شـمع ها براي سطح عملكرد ايمني جاني بايد داراي آر سرشمع :ها برخاست در سرشمع 
وقفـه، آرماتورهـاي سرشـمع و     براي سطح عملكرد قابليـت اسـتفاده بـي   . به صورت مناسب به سرشمع متصل شده باشند  

 .آرماتورهاي اتصال شمع بايد قادر به تامين ظرفيت كششي كامل شمع باشند
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 اي  ارزيابي تكميلي براي خطرات اجزاي غيرسازهي برگه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

هـا و     ها قرار دارند، بايد توسط گيره       ها و راهرو    ي سقف كاذب كه در محل خروجي        شده  اجزاي نصب  :اجزاي سقف كاذب  
  .ها در برابر سقوط حين زلزله مهار شوند بست

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 دكانيوتن بر متر مربـع باشـد، در محـل           10ها بيش از      هاي كاذب يكپارچه كه وزن آن       سقف :هاي كاذب يكپارچه    سقف
 5/3ار شوند و در فواصل حـداكثر        ها و راهروها بايد توسط چهار سيم قطري يا اعضاي صلب به صورت جانبي مه                خروجي

 .ي فوقاني متصل شوند متري به سازه
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ا استفاده از يك    اند، بايد در هر متر مربع ب        هاي كاذبي كه از گچ يا توفال ساخته شده          سقف :سقف كاذب از گچ يا توفال     
 .مهار در برابر نيروي جانبي زلزله مهار شوند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

رونـد، بايـد مسـتقل از     هاي كاذب به كـار مـي      تجهيزات روشنايي كه در در سقف      :تجهيزات روشنايي در سقف كاذب    
 .ي مقابل مهار شوند  سقف كاذب توسط حداقل دو سيم در دو گوشهي سازه

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

رو قرار دارنـد،      ده متر از پيا   3 متر مربع كه در ارتفاع زير        5/1اي با سطح مقطع بيش از         نماهاي شيشه  :اي  نماهاي شيشه 
 متـري قـرار داشـته باشـند، بايـد از            3اگر اين نماها در ارتفـاع بـيش از          . بايد به صورت مناسب در قاب نصب شده باشند        

 .خوردگي شيشه درون قاب باقي بماند و فرو نريزد هايي استفاده كرد كه پس از ترك شيشه
 . رعايت شده است

 . عايت نشده است ر
 . مصداق ندارد

هاي قاب خمشي فوالدي يا بتني، اتصـال قطعـات نمـا بـه قـاب بايـد بـه                      در ساختمان  :اي قطعات نما    جداسازي لرزه 
اگـر ارزيـابي سـاختمان در سـطح     .  را داشـته باشـد  01/0اي باشد كه توانايي تحمل تغيير مكان نسبي طبقه در حـد    گونه

 . در نظر گرفته شود02/0گيرد، اين نسبت بايد  م صورت ميتكميلي ه
 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

يم  اسـت، بايـد از ميلگـرد قـا    5/2ها بـيش از   هاي بتني كه نسبت ارتفاع به ضخامت آن         در جان پناه   :هاي بتني   پناه  جان
 .استفاده كرد

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

ها، تابلوها و ساير اجزاي الحاقي كه در بام يا نماي خارجي ساختمان قرار                پناه  قرنيزها، جان  :اجزاي الحاقي به ساختمان   
وقفـه در     ي بـي     متر و براي سطح عملكرد قابليت استفاده       3تر از     جاني بايد در فواصل كم    دارند براي سطح عملكرد ايمني      

هاي بنايي غيرمسلح و بتني كه ضـوابط خـاص ارايـه شـده           پناه  جان. اي مهار شوند     متر به سيستم سازه    2تر از     فواصل كم 
 . ندارندبراي خود را در اين دستورالعمل رعايت كرده باشند، نيازي به كنترل اين بند

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

 .هاي بنايي بايد در تراز طبقات و سقف مهار شوند دودكش :هاي بنايي مهار دودكش

 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

تجهيزات مكانيكي و برقي كـه روي جداسـازهاي ارتعاشـي قـرار              :جداسازهاي ارتعاشي تجهيزات مكانيكي و برقي     
 .دارند، بايد توسط قيودي در برابر حركت جانبي مهار شوند
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 . رعايت شده است
 .  رعايت نشده است

 . مصداق ندارد

شوند، بايد با اسـتفاده از        ها تعبيه مي    پله  مجاري كه براي تامين فشار هوا و خروج دود در راه           :ها پله  مجاري هوا و دود راه    
 .پذير در برابر نيروي جانبي زلزله مهار شوند اي و اتصاالت انعطاف درزهاي لرزه
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