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   خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن صوبم ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206يير و طي نامه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغ
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ليم مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي يرانا ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي انسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 رةشـما  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 نونيقـا  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس رب

 تعيـين  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي قات كاربرديتحقي انجام و گرانبها فلزات عيار

  

                                                 
1- International Organization for Standardization  
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  ايران سازمان ملي استانداردكارشناس 
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  )كارشناس مهندسي عمران(
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  گفتارپيش
 مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس پـيش  كه»  اراهنم –هاي بنايي اي ساختمانبهسازي لرزه «د استاندار

اسـتاندارد   ملي كميتة اجالس سيصدوهشتادمين در و شده تدوين و تهيهسازمان ملي استاندارد ايران توسط 
 اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 27/8/1391 مورخ هاي ساختمانيمهندسي ساختمان، مصالح و فراورده

 مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  ايع،صن زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

   .كرد استفاده ليم استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأبع و ممن

راهنماي كاربردي دستورالعمل : رياست جمهوري نظارت راهبرديريزي و برنامهمعاونت  363-3نشريه شماره 
  1387، سال هاي بناييساختمان -موجودهاي اي ساختمانبهسازي لرزه



 و 

  

  قدمهم
نظام فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجسته امور 

-اي ساختمانراهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزهتحت عنوان  363-3مبادرت به تهيه نشريه شماره 

 توسطنشريه مذكور . نموده است ، كرده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضههاي موجود
   : مهندسان مشاور ايمن سازه فدك و كارشناسان متخصص به شرح ذيل تهيه شده است

 فرهاد، نسب بزرگ محسن، صدق اسفندياري رضا، آقابابايي عليرضا: مشاور در كننده تهيه كارگروه اعضاي

 .نوري اكبر، نوروزي اميد، سهرابي يبرزفر، ستارشيخي غالمرضا، محمديدوست داوود، )پروژه مدير( فربهنام

 ).پارس ساحل تدبير مشاور مهندسان شركت( طاحوني شاپور: ناظر

، تبار علي، فربهنام فرهاد، باقري عليرضا، آقابابايي عليرضا: نشريه نمودن نهايي و بازخواني كارگروه اعضاي
 .خواهروشن شهرزاد، محمديدوست داوود، پارسا فرزاد

تغييرات ساختاري بوجود آمده در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ارتقاي جايگاه با توجه به 
موسسه به سازمان ملي استاندارد ايران، حوزه استانداردسازي گسترش يافته است، در همين راستا و به 

اند نتشار يافتهها اهايي كه توسط ساير سازمانمنظور فراگير نمودن حوزه كاربري نشريات و دستورالعمل
نظر به . ها به عنوان استاندارد ملي در دستور كار سازمان ملي استاندارد ايران قرار گرفته استپذيرش آن

تدوين و در  5شوند كه براساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره كه استانداردهايي ملي تلقي مياين
گردد به تصويب رسيده باشد تشكيل مي) دارد ايرانسازمان ملي استان(كميته ملي مربوط كه توسط موسسه 

ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه 363- 3 و با همين رويكرد، اين استاندارد براساس نشريه شماره
  .جمهور تهيه شده است
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   راهنما –هاي بنايي اي ساختمانبهسازي لرزه

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي موجود اي ساختمانراهنمايي براي اجراي دستورالعمل بهسازي لرزه ارايه استانداردهدف از تدوين اين 

اين استاندارد . هاي بنايي موجود كاربرد دارداين استاندارد براي ساختمان. است 1- 2براساس استاندارد بند 
را  ساختمان ارزيابي و موجود وضع شناخت جمله، از بنايي هايساختمان كمي ارزيابي مختلف مراحل

 هايساختمان ايلرزه بهسازي به مربوط هايكنترل روند كه است كاربردي هايمثالداراي  وكند مشخص مي

 .كنندمي مشخص را موجود بنايي

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودرات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميترتيب آن مقربدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنه آخرين تجديدنظر و اصالحيهاست، هموار
  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر

  آيين كار -موجود هايساختمان ايهزلر بهسازي: 16023 استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  نامه طراحيآيين –ها در برابر زلزله ساختمان: 2800استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  حداقل بار وارده  - ي فني ها و ابنيهساختمان: 519استاندارد ملي ايران شماره   2-3
راهنماي كاربردي : رياست جمهوريريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه 363-2نشريه شماره  2-4

  هاي بتنيساختمان -موجودهاي اي ساختماندستورالعمل بهسازي لرزه
راهنماي كاربردي : رياست جمهوريريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه 363- 1نشريه شماره  2-5

  والديفهاي ساختمان -موجودهاي اي ساختماندستورالعمل بهسازي لرزه

  شناخت وضع موجود   3
  مقدمه 3-1

- سازي، تحليل و ارزيابي رفتار لرزههدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوري اطالعات الزم براي مدل

بدين . هاي متفاوت و صرف زمان و هزينه متناسب صورت گيردتواند با دقتاين كار مي. اي ساختمان است
آوري ي اطالعاتي كه جمعترتيب انجام مطالعات شناخت وضع موجود در سطوح متفاوت، بر اساس گستره

اين سطوح به ترتيب افزايش دقت و گستره، به سطح اطالعات حداقل، سطح . پذير خواهد بودشوند، امكانمي
 1- 2تعاريف اين سطوح اطالعات در استاندارد بند . طح اطالعات جامع موسوم هستنداطالعات متعارف و س
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اي با عنوان بهسازي لرزه 1- 2در اين استاندارد، منظور از دستورالعمل، استاندارد بند . شده است ارايه
  .هاي موجود استساختمان

  مراحل شناخت وضع موجود 3-2
  : گيرددر سه مرحله انجام مي مطالعات شناخت وضع موجود ساختمان بنايي

  بازديد از محل و آشنايي اوليه با ساختمان؛ -
  آوري مدارك فني و اطالعات كلي ساختمان،جمع -
  .هاآزمونبازرسي وضعيت موجود، شناسايي مشخصات مصالح و  -

  بازديد از محل و آشنايي اوليه با ساختمان مورد بررسي 3-3
  :وارد مشابه بايد دقت كرددر اين بازديد به موارد زير و م

  ؛...)معماري، سازه، تاسيسات و (ن وضعيت ظاهري ساختما -
  برداري؛كيفيت نگهداري از ساختمان در طول بهره -
  هاي انجام عمليات بهسازي در ساختمان؛محدوديت -
روي ساختمان ها ي مجاور از نظر كيفي، فاصله، اتصال احتمالي به ساختمان مربوط و اثر آنوضعيت ابنيه -

  مورد نظر؛
  توانند در راه انجام عمليات بهسازي ايجاد كنند؛هاي مجاور ميموانعي كه ساختمان -
ي محلي هاي زيرزميني با توجه به سوابق قابل مشاهدهوضعيت زمين اطراف ساختمان از نظر جنس و آب -

  هاي اطراف؛مانند گودبرداري
  .لغزشكان زمينوضعيت شيب زمين و وجود شيرواني و ام -

- پذيري ساختمان و برنامه مطالعاتي ارزيابي آسيبي اين بازديد برآورد كلي در مورد ميزان آسيبدر نتيجه

به عنوان نمونه برداشت  7-3ليست نمونه در بند چك. تواند در ذهن بازديدكننده شكل گيردپذيري مي
  .اطالعات محلي ارايه شده است

  اطالعات كلي ساختمانآوري مدارك فني و جمع 3-4
 اجرا طراحي، مستندات و فني مدارك كليه است الزم موجود، ساختمان يك پذيري آسيب مطالعات انجام براي

 مدارك برخي آوريجمع مرحله اين در. شوند بنديطبقه و آوري جمع باشندمي دسترس در كه ترميم و

 :از ارتندعب كه دارند موارد ساير به نسبت تريبيش اهميت و اولويت

 ارتفاعي كدهاي و سقف و ديوار در بازشوها و هاداكت محل فضاها، بنديتقسيم شامل( معماري هاينقشه -

  ؛)تطبقا
  ها؛آن اجرايي جزييات و ضخامت همراه به باربر غير و باربر ديوارهاي هاينقشه -
  ؛وطمرب جزييات همراه به وجود صورت در ثانويه سامانه و بنديكالف ينقشه -
  جزييات سقف؛ -
  جزييات اتصال سقف به ديوارهاي باربر؛ -
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  ها به سقف؛جزييات اتصال تيغه -
  ها؛جزييات اتصال ديوارهاي باربر به يكديگر و به تيغه -
 ي اصلي؛اجرايي نما و اتصاالت آن به سازهجزييات  -

  ي پي ساختمان و جزييات آن؛نقشه -
  .ت مصرفياطالعات در خصوص نوع و مقاومت مال -

 نتيجه اين به مشاور است ممكن بنايي هايساختماني بازديد محلي و بررسي مدارك فني برخي از در نتيجه

 تصميم براي. نيست بهسازي عمليات و مطالعات انجام براي كافي ارزش داراي موردنظر ساختمان كه برسد

 ديگر هايساختمان به نسبت آن اهميت نميزا ساختمان، كاربري قبيل از مواردي بررسي زمينه اين در گيري

  .است الزم ساختمان انتظار مورد يباقيمانده عمر و مشابه كاربري با هايساختمان به نسبت و

  بازرسي وضعيت موجود 3-5
 تاييد يا و ساختمان پذيري آسيب ارزيابي جهت الزم اطالعات آوري جمع منظور به دقيق بازديدهاي انجام

 در معماري موانع يا كارينازك هاياليه وجود صورت در. گيردمي نجام ا فني مدارك در موجود اطالعات

 انجام سونداژ(د شو برداشته مناسب طريقبه موجود موانع بايد است، الزم آنها از عيني بازديد كه هاييموقعيت

 فني مدارك يتهيه يا و موجود فني مدارك تاييد جهت نزديك بازديد انجام براي الزم نقاط تعداد ).گيرد

 .شودمي مشخص بهسازي طرح مسوول مهندس توسط جديد

 دستورالعمل مطابق. شود مشخص بنايي ساختمان نوع بنايي، ساختمان نزديك بازديد شروع در است بهتر

 مصالح هايساختمان نوع دو به بنديكالف سامانه وجود عدم يا وجود حسب بر بنايي مصالح هايساختمان

 به سونداژ اجراي و نزديك بازديد انجام با  .شوندمي تقسيم داركالف بنايي مصالح هايساختمان و يسنت بنايي

 بديهي. كرد مشخص را ساختمان نوع توانمي است محتمل هاآن در كالف وجود كه نقاطي از كافي ميزان

 همان از توانمي نقاط از ايپاره در فوق بازديد انجام جهت كارينازك يرويه برداشتن صورت در كه است

  .كرد استفاده شود، مي ذكر ادامه در كه اطالعاتي از بخشي يتهيه براي نقاط
 و بوده يكسان سنتي و داركالف بنايي مصالح هايساختمان نزديك، بازديد در شده برداشت ت اطالعا از ايپاره
 هر به مربوط اطالعات يمجموعه ليلد همين به. است داركالف بنايي مصالح هايساختمان مختص ايپاره

 . است شده ارايه جداگانه هايبخش در قسمت

 نزديك بازديد يبرنامه يك در كالف بدون و داركالف هايساختمان بين مشترك نياز مورد اطالعات 3-5-1

 :است الزم زير شرح به اطالعاتي يتهيه كالف بدون و داركالف از اعم بنايي هايساختمان يكليه در

   موجود وضع معماري ينقشه 3-5-1-1
 دقيق موقعيت فضاها، كاربري به مربوط اطالعات يكليه شامل بايد ساختمان موجود وضع معماري ينقشه

 الزم نماهاي و مقاطع و ديوارها و ها سقف در بازشوها ابعاد و دقيق محل ديوارها، ضخامت ها،تيغه و ديوارها

 .باشد هاپناهجان و يارتفاع رقوم دادن نشان جهت

  باربر ديوارهاي ينقشه 3-5-1-2
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 جزييات خصوص در كامل اطالعات حاوي بايستي باربر ديوارهاي ضخامت و دقيق موقعيت بر عالوه نقشه اين 

 عرض و ها ترك نوع بنايي، واحدهاي بين قائم و افقي درزهاي در مالت وضعيت بنايي، واحدهاي اجراي

 و موقعيت و بازشوها اطراف در خاص اجرايي جزييات ها،آن نوع و بندهاپشت موقعيت ر،ديوا در هاآن حداكثر
 .باشد ديوار درون هايدودكش و هالوله قطر

   ديوارها به آن اتصال و سقف جزييات تيرريزي، 3-5-1-3
 يضرب طاق هايسقف در. شود مشخص بايستي ها اليه مصالح و سقف دال روي بندياليه كامل جزييات
 استفاده مورد هايتسمه يا ميلگردها مقطع سطح و موقعيت ها،تيرآهن بين يفاصله تيرريزي، جهت بايستي

 كالف به هاتيرآهن اتصال جزييات و ضربي طاق يدهانه آخرين پاطاق گاهتكيه ضربدري، مهاربندي جهت

 روي پوشش بتن ضخامت رريزي،تي جهت بلوك تيرچه هايسقف در  .شود معلوم بايستي باربر ديوار يا افقي

 كالف جزييات ها،تيرچه يدهانه ها،تيرچه و پوشش بتن در استفاده مورد ميلگردهاي قطر و آرايش ها،بلوك

 در. شود مشخص بايستي باربر ديوار يا افقي كالف به هاتيرچه اتصال جزييات و هاتيرچه بر عمود عرضي

. باشد معلوم خرپاها بين افقي و قائم مهاربندهاي و آن اتصاالت و خرپا جزييات بايستي نيز خرپايي هايسقف
 سبك هايسقف در .شود مشخص آن يقاعده و )ارتفاع( خيز ابعاد بايستي قوسي سقف وجود صورت در

 .شود برداشت بايستي هم سقف پوشش جزييات

  بنايي واحدهاي ظاهري كيفيت 3-5-1-4
 و گرفته قرار عيني بازرسي مورد بايستي خوردگي ترك و شكستگي فرسودگي، نظر از بنايي واحدهاي كيفيت 

 .شود ثبت

   پي اطالعات 3-5-1-5
 .شود مشخص عيني بازرسي در بايد پي مصالح نوع و هاپي عرض و عمق پالن، شامل اجرايي ينقشه

   مصرفي مالت نوع 3-5-1-6
 .شودمي معلوم ديوارها در مصرفي مالت نوع عيني بازرسي انجام با

  ديوارها بين اتصال جزييات 3-5-1-7
 اين  .باشد معلوم بايد متقاطع باربر ديوارهاي اتصال محل در بنايي واحدهاي اجراي ينحوه و اتصال جزييات 

 .شود مشخص نيز باربر ديوارهاي به هاتيغه اتصال محل در بايد جزييات

   ايغيرسازه اجزاي اجراي جزييات 3-5-1-8
 بايستي هادودكش و هاپناهجان نما، ها،تيغه و ايغيرسازه ديوارهاي شامل ايغيرسازه ياجزا اجرايي جزييات

 عناصر بندها،پشت وضعيت ايغيرسازه ديوارهاي خصوص در  .شود مشخص موجود وضعيت بازرسي در

 بايستي كف و سقف به هاتيغه اتصال ينحوه و هاآن آزاد يلبه وضعيت ها،تيغه داخل مسلح بتن يا فوالدي

 تعيين كار پشت ديوار به آن اتصال يشيوه نما، اجراي ينحوه بر عالوه بايستي نماها خصوص در  .شود معلوم

 جزييات سبك هايسقف در .شود مشخص بايستي نيز هادودكش و هاپناهجان اتصال يهنحو و ارتفاع .شود

 .شود برداشت بايستي هم سقف پوشش

  كالف از غير كمكي يانويهث سامانه جزييات3-5-1-9
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 الزم باشد، موجود سازه در مرسوم هايبنديكالف مشابه عملكردي با كمكي يثانويه سامانه يك كه صورتي در

 بنديكالف و سقف عناصر باربر، ديوارهاي سامانه به آن اتصاالت و سامانه اين كامل مشخصات كه است

 .شود مشخص

  كمكي هايستون و تيرها جزييات 3-5-1-10
 اين كامل مشخصات. شود منتقل هاپي به كمكي ستون و تير توسط است ممكن ساختمان از بخشي بارهاي 

 .بايد باشد 5-2يا  2-2طبق استانداردهاي بند  هاستون و تيرها

 داركالف هايساختمان در نياز مورد اطالعات 3-5-2

 الزم )1- 3-2- 3( بند اطالعات بر عالوه موجود توضعي بازرسي يمرحله در دار،كالف بنايي هايساختمان در

 و موقعيت بايستي موجود بنديكالف سامانه ينقشه .شود برداشت نيز بنديكالف سامانه كامل ينقشه است
 بتني هايكالف مورد در .نمايد مشخص را يكديگر به هاكالف اتصال جزييات و عمودي و افقي هاي كالف ابعاد

 صورت در  .شود مشخص بايستي ديوار به كالف اتصال ينحوه و عرضي و طولي ايميلگرده قطر و آرايش

 احتمالي بتني كالف سقف، به آن اتصال ينحوه و مربوط فوالدي پروفيل ابعاد بايستي فوالدي هايكالف وجود

 كالف درون از دودكش و لوله عبور يا و افقي هايكالف قطع از اعم انفصال هرگونه وجود .شود معلوم ديوار و

 وجود بتني هايكالف عيني بازرسي در  .شود قيد بنديكالف سامانه ينقشه در بايستي عمودي يا افقي
 .شود مشخص بايستي كالف بتن در ديگر نواقص يا تخلخل

  مصالح آزمون 3-6
 )3-6-3(تا ) 1-6- 3(بندهاي  شرح به بنايي هايساختمان مصالح مشخصات تعيين جهت الزم هايآزمون
 محل شود،مي استفاده مخرب آزمون هايروش از كه مواردي در است ذكر به الزم. شوندمي بندي دسته

 غير ديوارهاي نمونه عنوان به . نشود ايجاد ساختمان براي خطري كه شوند انتخاب نحوي به بايد هاآزمون

 .هستند ترمناسب مصالح آزمون انجام براي دارند باربر ديوارهاي با يكساني ظاهر كه باربري

 مالت برش آزمون 3-6-1

- آزمون تعداد داقلح. است ضروري مالت برش آزمون يك انجام باربر ديوارهاي سطح از مترمربع 300هر براي

 با و بهسازي طرح مسوول مهندس توسط بايد هاآزمون انجام دقيق محل .است آزمون 8 ساختمان هر در ها

 در .نمايد مشخص مناسبي نحو به را ديوارها كلي وضعيت هاآزمون كه دشو تعيين طوري ديوار شرايط به توجه

 يدهندهنشان شده انجام هايآزمون تا شود دقت آجر و مالت كيفيت تغييرات به است الزم خصوص اين
 .باشند مصالح كيفيت احتمالي تعييرات

 ديوار به سقف اتصال مهارهايميل آزمون 3-6-2

 ميل براي پيچش و مستقيم كشش آزمون بايستي سقف، و ديوار اتصال محل در مهارميل وجود صورت در

 عدد چهار هاآزمون تعداد حداقل .شوند آزمون بايد موجود مهارهايميل از درصد ده حداقل .گيرد انجام مهارها

 جهت بر عمود مهارميل براي آزمون دو و تيرريزي جهت امتداد در مهارميل براي آزمون دو( طبقه هر براي

 .است )تيرريزي
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 هاكالف بتن فشاري مقاومت آزمون 3-6-3

 مقاومت توانمي گيري مغزه يا و اشميت چكش از استفاده نظير آزمايشگاهي مناسب هايروش از استفاده با

 و گيريمغزه آزمون چند از توانمي هاآزمون سرعت و دقت افزايش جهت.كرد تعيين را هاكالف بتن فشاري
 توسط آن روش و آزمون مورد نقاط تعداد  .كرد استفاده زمانهم طور به اشميت چكش آزمون ريبيشت تعداد

 .شودمي تعيين بهسازي مسوول مهندس

  محلي بازديد ليستچك ينمونه 3-7
 :ساختمان آدرس - 1

 :ساختمان اصلي ورودي در جغرافيايي عرض و طول - 2

  :ساختمان و زمين موقعيت كروكي - 3
 :منطقه وگرافيتوپ وضعيت - 4

  � پست نواحي و القعرخط بر واقع ساختمان               �  تند سراشيبي با الراس خط بر واقع ساختمان

   �      تند شيب با زمين روي بر ساختمان                 �  خاكبرداري يا خاكريزي مجاورت در ساختمان

 � بله                     �  خير باشد؟ گرديده حداثا دستي خاك روي بر ساختمان دارد احتمال آيا - 5

  � بله                     �    خير                          است؟ شده ديده منطقه در روانگرايي يسابقه آيا - 6

 � بله                     �    خير                                 دارد؟ وجود منطقه در روانگرايي احتمال آيا - 7

 � بله                      �   خير                       است؟ شده ديده منطقه در لغزش زمين يسابقه آيا - 8

 � بله                      �    خير                              دارد؟ وجود منطقه در لغزشزمين احتمال آيا - 9

 دارد؟ وجود قنات يا و بزرگ هايحفره تونل، اختمانس نزديكي در آيا -10

 :ساختمان از فاصله    ، � بله � خير 

  كند؟ مي عبور مترو خط ساختمان نزديكي از آيا -11
 :ساختمان از فاصله    ، � بله � خير 

  � بله                     �    خير            است؟ گرفته قرار قنات مسير يا محدوده در ساختمان آيا -12
 � بله                     �    خير                             است؟ شده ساخته مسيل در ساختمان آيا -13

  :خاك توجه قابل و اصلي هايويژگي -14

  :مجاور هايساختمان وضعيت -15
  )دو ساختمان فاصله و اختالف تراز طبقات بين(مجاورت دارد مجاورت ندارد  وجوه ساختمان

  : ...........................� �  وجه شرقي
  : ...........................� �  وجه غربي
  : ...........................� �  وجه شمالي
  : ...........................� �  وجه جنوبي
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  شناسايي وضعيت اجزاي مشترك با ساختمان مجاور -16
  توضيح نوع اشتراك

    ستون مشترك �
    تير مشترك �
    سقف مشترك �
    ي مشتركپله �
    ديوار مشترك �
    ساير �

  :بررسي احتمال آسيب ناشي از ساختمان مجاور -17
  )محل و نوع(توضيح ديدگينوع خطر آسيب

    سقوط اجزاي سست �
    انفجار �
    سوزيآتش �
    نشت مواد شيميايي �
    ساير �

 �بد         �متوسط       � خوب است؟ چگونه رطوبتي نظر از ساختمان ظاهري وضعيت -18

 دارد؟ وجود ديوارها در رويت قابل كهاي تر آيا -19

 شود تشريح ايجداگانه يبرگه در هاآن موقعيت و هاترك مشخصات ، �بلي              � خير

 شود؟ مي مشاهده اي سازه غير يا اي سازه ديوارهاي در فرسودگي آيا -20

  � يرخ)                     � زياد شدت با        � متوسط باشدت     � كم باشدت( � بلي

 باربر؟ ديوارهاي در استفاده مورد بنايي واحدهاي -21

  ......................................... �ساير                   �سنگ         �   بلوك        �     آجر

 است؟ چگونه مختلف هايزمان در ساختمان در بهسازي عمليات انجام امكان -22

 كنند؟مي ايجاد بهسازي عمليات انجام راه در مانعي مجاور هايساختمان آيا -23

 محلي مشاهده قابل سوابق به توجه با زيرزميني آب سطح و جنس نظر از ساختمان اطراف زمين وضعيت -24

 است؟ چگونه اطراف هايگودبرداري انندم

 يا است موجود مرتبط آالت ماشين استقرار براي الزم فضاي و بهسازي عمليات انجام براي الزم يمحوطه -25

 خير؟

 شود؟ ذكر آن ظرفيت و تعداد است؟ آسانسور داراي ساختمان آيا -26
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  ليست ارزيابي كيفي ي چكنمونه  8- 3
  2از  1صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

    ارزيابي كلي سازه -1

 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱ دارند؟ ادامه پي روي تا ثقلي بار انتقال مسيرهاي آيا-1

 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱ دارند؟ ادامه پي روي جانبي تا بار انتقال مسيرهاي آيا-2

 وجود ندارد ٱ )تر از مقدار مجازبيشٱ تر از مقدار مجازآمٱ( دارد وجود  ٱ:                        هاي مجاوردرز انقطاع با ساختمان-3

   وجود ندارد ٱ وجود دارد ٱ هاي مجاوراي مشترك بين ساختماناجزاي سازه-4
 خير ٱ  )ساير موارد ٱ –سوزي آتشٱ  -سقوط اجزاي سست(بلهٱ دارد؟ وجود مجاور هاي ساختمان از ناشي آسيب بروز احتمال آيا-5

  )هندسينامنظمي ٱ  توزيع نامتناسب جرم در پالن ٱ  باربر جانبي سامانهعدم تقارن اعضاي  ٱ( نامنظم ٱمنظم     ٱ      :   به طور كلي، سازه در پالن-6
 نامشخص ٱ  )نامنظمي هندسي ٱ  -توزيع نامتناسب جرم ٱ -طبقه نرم يا ضعيف  ٱ( نامنظم ٱمنظم    ٱ:         به طور كلي، سازه درارتفاع-7

 نامشخص ٱ كمٱ متوسطٱ زيادٱ      احتمال وقوع پيچش چقدر است؟      -8

 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱ آيا اعضاي باربر جانبي در ارتفاع تغيير صفحه دارند؟-9

 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱاند؟هاي داخلي به طور منظم و متقارن در كف طبقات توزيع شدهآيا تيغه-10

    پي  - 2

  )غير يكنواخت ٱ –يكنواخت  ٱ(وجود دارد   ٱ وجود ندارد ٱ  :نشست در سازه-11
    نامشخص ٱ  (............................)نامناسب  ٱ مناسب ٱ  : هاوضع ظاهري پي-12
   خيرٱ بلهٱ ها در يك تراز قرار دارند؟آيا پي-13
  متر٢تر از آمٱ   متر١٠متر تا ٢بين  ٱ  متر٢٠مترتا١٠بين ٱ        متر٢٠بيش از ٱ ست؟تراز آب زيرزميني نسبت به سطح زمين چقدر ا-14
 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱ وجود دارد؟شستگي و سايش خاك اطراف پيز خاكآيا شواهدي ا-15

 نامشخص ٱ خيرٱ بلهٱ آيا پي مشترك با سازه مجاور دارد؟-16

    هاها و بامكف - 3

   خيرٱ بلهٱ دارد؟ وجود ساختمان، دوم بعديك از بيش عرض با كف در ييبازشوها آيا-17
    نامناسب  ٱ مناسب ٱ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را بام و هاكف پارچگي يك و انسجام-18
  مصداق نداردٱ  خطر سقوط وجود داردٱ مناسب ٱ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را سازه اجزاي به بام قطعات اتصال-19
  نامشخصٱ خيرٱ بلهٱ شود؟ مي ديده بتني هاي سقف در غيرعادي هايترك آيا-20
  مصداق نداردٱ خيرٱ بله ٱ  اند؟ شده مهار سقف اسكلت به مطلوب طوربه ها ورق سقف، در دارموج هايورق از استفاده صورت در-21
  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خير ٱ  بله ٱ هستند؟ عرضي كالف داراي هاتيرچه متر،4 از بيش هاي دهانه با بلوك تيرچه هاي سقف در-22
 نامشخص ٱ خيرٱ بله ٱ است؟ شده متصل مناسب طوربه سري زير عناصر به هاگاهتكيه محل در سقف سامانه-23

    ساختمان بنايي - 4

 غيرقابل تشخيص ٱ رخيٱ هابله در زير سقفٱبله در زير ديوارها     ٱ دارد؟ وجود ساختمان در افقي كالف آيا-24

 قابل تشخيصغير ٱ خيرٱ بلهٱ دارد؟ وجود ساختمان در قائم بنديكالف آيا-25

  مصداق نداردٱ غيرقابل تشخيصٱ بد ٱ          خوب   ٱ شود؟ مي ارزيابي چگونه هم به هاآن اتصال قائم و افقي هايكالف وجود صورت در-26
  مصداق نداردٱ غيرقابل تشخيصٱ خير ٱ               بلهٱ است؟ شده اجرا اضافي هايكالف هاآن در وارهادي مجاز ارتفاع رعايت عدم صورت در-27
  مصداق نداردٱ غيرقابل تشخيصٱ بد ٱخوب             ٱ است؟ شده رعايت حد چه تا الزم تمهيدات طبقات در سطح اختالف وجود صورت در-28
    نامناسب  ٱ مناسب ٱ كنيد؟مي ابيارزي چگونه را اجرا كلي كيفيت-29
 غير قابل تشخيصٱ خيرٱ بلهٱ هستند؟ ضربه يا و سوزيآتش از ناشي قبلي آسيب يسابقه داراي باربر اجزاي آيا-30

 آجر فشاري ٱ بلوك سيمانيٱ بلوك سفالي ٱآجر سفالي                      ٱ است؟ نوعي چه از باربر ديوارهاي مصالح-31

 نامشخص ٱ خاك و گلٱ ماسه آهك ٱماسه سيمان                    ٱ چيست؟ باربر ديوارهاي مصرفي مالت-32

 نامشخص ٱ  (.............) نامناسب  ٱ مناسب ٱ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را مصرفي مالت كيفيت-33
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  2از  2صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

  نامشخص ٱ  (.................)نامناسب ٱ مناسبٱ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را ديوارها اجراي كيفيت-34
  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خيرٱبله                           ٱ اند؟ شده قطع ديوارها و هاتيغه انقطاع، درز محل در آيا-35
  بدٱ متوسطٱ خوبٱ است؟ چگونه پالن در نظم نظر از باربر ديوارهاي در بازشو توزيع-36
  خير ٱ ............)ساير موارد  ٱ  ترك عمودي ناشي از نشست ٱترك ضربدري ناشي از زلزلهٱ( بلهٱ      شود؟مي رويت ديوارها در ترك آيا-37
  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خيرٱبله                           ٱ اند؟شده مهار مناسب طوربه هاپناهجان آيا-38
      اياجزاي غير سازه - 5

   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  قطعات الحاقي بيروني 1- 5

  خيرٱ  )مهار نامناسب به سازهٱ  مهار مناسب به سازهٱ(بله                   ٱ دارد؟ وجود الحاقي قطعات ساختمان از خارج در آيا-39
  خيرٱ بلهٱ ينند؟بمي صدمه افراد الحاقي، قطعات سقوط صورت در آيا-40

 نماي در معماري فقط جنبه با خاص الحاقي قطعات آيا-41

  دارد؟ وجود ساختمان
  خيرٱ  )ايناپايداري لرزهٱ  اي مناسبپايداري لرزهٱ(بله               ٱ

 سازه به مناسب طور به نما در موجود ملحقات ساير و هانرده-42

  اند؟ شده متصل
  نداردمصداق ٱ خيرٱ  بلهٱ

  الزم نيست-وجودنداردٱ الزم است-وجودندارد ٱ  الزم است-وجودداردٱ دارد؟ وجود ساختمان در فرار يپله آيا-43
 بيروني هايطره و هاتراس يا بام يلبه در سنگين قطعات آيا-44

  دارد؟ وجود ساختمان
  خيرٱ  )بدون مهارٱ  مهار نامناسب ٱمهار مناسبٱ(بله        ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  آويزها و قطعات درون ساختمان 2- 5
  خيرٱ  )مهار نامناسبٱ  مهار مناسب ٱ(بله                              ٱ دارد؟ وجود ساختمان در سنگين آويزهاي-45
  خيرٱ بلهٱ اند؟ شده مهار خوبي به هستند، متصل ديوارها به كه قطعاتي-46

 بدون خطر ٱ كمٱ زياد ٱ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را افراد و سازه به آسيب و تجهيزات لغزش يا و يواژگون خطر-47

 به مناسب طور به تجهيزات و لوازم ساير و كمدها ها،قفسه آيا-48

  اند؟ شده مهار سازه و ديوار و كف
  خيرٱ  )مهار نامناسبٱ  مهار مناسب ٱ(بله                              ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  تاسيسات مكانيكي 3- 5
   خيرٱ بلهٱ است؟ مناسب هاكانال مهار يفاصله آيا-49
   خيرٱ بلهٱ هستند؟ مناسب اتصاالت داراي هاگاهتكيه محل در هالوله آيا-50
  مصداق نداردٱ خيرٱ   بله ٱ اند؟ شده اجرا صحيحي طور به انقطاع، درز يا و ديوار از عبور محل در هاكانال و هالوله-51
    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  هاشيشه 4- 5

   خيرٱ بله ٱ هستند؟ برخوردار مناسبي پايداري از زلزله برابر در ها شيشه قاب آيا-52
 خير ٱ بلهٱ ود؟ش مي شيشه شكستن باعث سازه تغييرشكل كه است ايگونه به قاب در هاشيشه قرارگيري ينحوه آيا-53

 نامشخص ٱ خيرٱ بله ٱ دارد؟ وجود دارند، قرار خور شيشه سطوح مجاورت در كه ايغيرسازه قطعات برخورد خطر آيا-54

   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  نما  5- 5

  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خيرٱبله                           ٱ شود؟ مي مشاهده نما در شكست هايرگه يا و ترك آيا-55
 نامشخص ٱ بدون خطرٱ كمٱزياد                           ٱ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را نما مصالح سقوط احتمال-56

  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خير ٱبله                ٱ اند؟ شده مهار مناسب طور به هاسنگ پالك، سنگ با نماسازي در آيا-57
    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  اذبسقف ك 6- 5

   خيرٱ بلهٱ است؟ اي سازه سقف به مناسب مهار داراي كاذب سقف آيا-58
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده اجرا سبك مصالح با كاذب سقف آيا-59
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده رعايت هاستون و ديوارها با كاذب سقف بين مناسب يفاصله آيا-60
   خيرٱ بلهٱ اند؟شده متصل كاذب سقف يشبكه به مناسب، طوربه جهات تمام در ذبكا سقف اجزاي-61
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده متصل سقف به مناسبي طرز به روشنايي سامانه-62
   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  مالحظات ايمني 7- 5

  خيرٱ بلهٱ است؟ مناسب امدادرساني منظور به ساختمان به دسترسي ينحوه-63

 نامشخص ٱ كمٱزياد                            ٱ يكنيد؟ م ارزيابي چگونه را زلزله وقوع هنگام در سوزي آتش بروز احتمال-64
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  ارزيابي 4
  مقدمه  4-1

 ايلرزه ارزيابي براي1- 2استاندارد بند  هفتم فصل در رفته كاربه روش شد گفته قبل بند در كه طورهمان

 هايساختمان براي و نبوده عملكرد سطح بر مبتني كه است بهسازي يساده روش يك بنايي هايساختمان

 ،1-2استاندارد بند  هفتم  فصل در شده يه ارا ضوابط كه نمود توجه بايد .است مناسب منظم و كوتاه
 سنگي، اهايبن مسلح، بنايي هايساختمان براي كاربرد قابل و بوده غيرمسلح بنايي هايساختمان مخصوص

- جمع از پس .است شده محدود طبقه سه به نيز بررسي مورد طبقات تعداد .نيست تاريخي يابنيه و خشتي

 ضوابط طبق بنايي ساختمان نواقص است الزم موجود وضع شناخت يمرحله در الزم اطالعات آوري

 كنترل ينحوه فصل اين رد .شود معلوم ساختمان پذيريآسيب ميزان ترتيببدين و شده مشخص دستورالعمل

 بهسازي جهت پيشنهادي كارهايراه مورد هر در و قرارگرفته بررسي مورد آن نواقص تعيين و بنايي ساختمان

 .شود مي ارايه

 ارزيابي مراحل 4-2

 :گيرد مي انجام زير شرح به مرحله دو در بنايي ساختمان يك ايلرزه ارزيابي

 بنايي؛ ساختمان نوع نمودن مشخص -

 .ساختمان نواقص نمودن مشخص -

 ساختمان نوع نمودن مشخص 4-3

 و سنتي بنايي مصالح هايساختمان يدسته دو به بنايي مصالح هايساختمان ،1-2استاندارد بند  مطابق
 عدم يا وجود در ساختمان نوع دو اين تفاوت ترينمهم .شوندمي تقسيم داركالف بنايي مصالح هايساختمان

- نشان) 5-3( بند شرح به گرفته م انجا هايبررسي نتايج كهدر صورتي .است سازه در بنديالفك سامانه وجود

 هايساختمان يرده در بنايي ساختمان  باشد، ساختمان در بنديكالف سامانه هرگونه وجود عدم يدهنده

 .دگيرمي قرار داركالف بنايي هاينساختما يرده در صورت اين غير در و سنتي بنايي

 هاآن رفع براي پيشنهادي كارهايراه و ساختمان نواقص نمودن مشخص 4-4

 :باشد داشته وجود است ممكن زير شرح به موضع هفت در بنايي هايساختمان نواقص

 ؛)مالت و آجر( مصالح -

 ساختمان؛ ايسازه سامانه -

 باربر؛ ديوارهاي -

 ها؛دال -

 سازه؛ اعضاي اتصاالت -

 اي؛غيرسازه اجزاي -

 .هاكالف -
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 تمامي داركالف بنايي هايساختمان بررسي در و فوق 6 تا 1هايرديف سنتي بنايي هايساختمان بررسي در

 .شود كنترل بخش اين در مذكور شرح به دباي فوق بندهاي موارد

 سهولت جهت كارهاراه اين كه است كرده پيشنهاد را كارهاييراه فوق نواقص از هركدام رفع براي دستورالعمل

- صالح صورت در تواندمي محاسب مهندس .شوندمي ارايه مربوط نواقص كنار در و حاضر بخش در دسترسي

 رفع براي نيز ديگري هايروش از نقص كامل رفع از اطمينان شرط به اجرايي شرايط با انطباق براي و ديد

 .نمايد استفاده نواقص

 بنايي مصالح كيفيت كنترل 4-4-1

 مربوط مورد در نقص داراي ساختمان بنايي مصالح 2 جدول در مندرج داليل از يك هر رقراريب صورت در 

 .است شده ذكر جدول سوم ستون در نيز نواقص اين از هركدام رفع براي پيشنهادي كارراه .است

  نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و بنايي ساختمان مصالح به مربوط نواقص - 2جدول 
  كار پيشنهادي بهسازيراه يل وجود نقصدل  عنوان نقص

  نامطلوبكيفيت 

  بنايي واحدهاي
 داراي و نبوده سالم بنايي واحدهاي

  هستند خوردگي ترك يا شكستگي
 جايگزين جديد بنايي واحدهاي با شكسته يا و فرسوده واحدهاي

  .شود

 شرايط نداشتن
 كيفيت حداقل
 مالت

  

 بر باربر ديوار مالت برشي مقاومت
-7(راهنما و بند ) 1-6- 3(بند  اساس

تر از كم 1-2استاندارد بند ) 6-1-1-2
 .است مربع متر سانتي بر يلوگرمك  2

  

 .نمود جايگزين مناسب كيفيت با مالت با را فرسوده مالت توان مي
 .باشد سازگار بنايي مصالح با استفاده مورد مالت كه شود دقت

 فرسوده هايمالت ابتدا كه است ترتيب اين به كار اين انجام ينحوه

 با مالت به رسيدن تا فلزي ابزار با آجرچيني رج در سست و

 به تا شود دقت بايد عمل اين در .شوندمي برداشته مناسب مقاومت

 يا هوا برس، با هارج محل سپس .نشود وارد آسيبي آجرها يهلب

 كمي بايد مالت اين .شودمي پر جديد مالت با و شده پاك آب بخار

 .گيرد جاي هاج ر الي تا شود ساخته آب ميزان حداقل با و فتس
 مالت ياوليه هيدراتاسيون از كه نيم و ساعت يك حدود از پس

 كامل هيدراتاسيون عمل تا پاشيد آن به كافي آب بايد گذشت،

 ضخامت به اياليه در بار هر و مرحله چند در بايد مالت  .شود

 در .شوند پر ها رج تا گيرد جاي هارج عمق در مترميلي10 حداكثر

  .آيد بدست صافي سطح تا شود كشي بند بايد مالت نهايت
  

  اي ساختمانسازه سامانهارزيابي  4-4-2
اي ساختمان داراي نقص در مورد مربوط سازه سامانه 3 جدول در مندرج داليل از يك هر برقراري صورت در

 .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص ينا از هركدام رفع براي پيشنهاديكار راه. است

 باربر ديوارهاي ارزيابي 4-4-3

 مربوط مورد در نقص داراي ساختمان باربر ديوارهاي 4جدول در مندرج داليل از يك هر برقراري صورت در

   .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص اين از هركدام رفع براي پيشنهادي كارراه .است
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 ادامه-3ولجد
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

كامل نبودن مسير 
  بار

 جانبي بار برابر در مقاوم سامانه يك

از  را زلزله از ناشي بار بتواند كه
 و پي بين كند منتقل پي به طبقات

  1.ندارد وجود طبقات هايديافراگم

 از را بارها ستهپيو طور به توانندنمي كه هاييساختمان براي

 جديد برشي ديوارهاي توانمي نمايند پي منتقل به طبقات

 ديافراگم از بار انتقال براي كه مسيري قعي موا در .نمود اضافه

 ساختمان در اعضايي اضافه كردن ندارد، وجود برشي ديوار به

 ضروري دهد برشي انتقال ديوار به ديافراگم از را جانبي بار كه

 .است

  

 مقاومت كافي يا نبوده كامل ارب مسير

را  وارد شده بارهاي تحمل براي
  .ندارد

كافي نبودن 
مقاومت برشي 

  ساختمان

 هر در ديوارها مقطع سطح مجموع

 امتدادهاي از يك هر در و طبقه
 درصد75 از ساختمان عرضي و وليط

 6يشماره جدول در مندرج مقادير
 تقويت يا و جديد برشي ديوارهاي كردن اضافه با توانمي  2.است كمتر 3-2بند  استاندارد

 .برد باال را ساختمان برشي مقاومت موجود باربر ديوارهاي

 كامل، سامانه يك بايد شده تقويت ديوارهاي و جديد ديوارهاي

 تشكيل ساختمان براي را جانبي بار برابر در مقاوم و متعادل

 و يدجد ديوارهاي بين مناسب اتصال از بايد ويژه به. دهند
 مقاومت بايد اتصاالت اين .شود حاصل اطمينان موجود ديافراگم

 .باشد داشته را جانبي بارهاي تحمل براي كافي

  

 هر در ديوارها مقطع سطح مجموع
 امتدادهاي از يك هر در و طبقه
 مقدار  از ساختمان عرضي و طولي

Ai1-2استاندارد بند  4-7ي رابطه 
  2.تر استكم

 مركز از ديوار ريندورت برشي تنش

 پيچش، احتساب با طبقه سختي
استاندارد  5- 7رابطه ( Vαتر از بيش
  .است) 1-2بند 

عدم انسجام 
ساختمان و نداشتن 

ي ثانويه سامانه
  كمكي

 و افقي بنديكالف فاقد ساختمان

 ثانويه سامانه يك عنوان به قائم
 9بند  در مندرج ضوابط طبق كمكي،

  .است 3-2بند  استاندارد

 هايكالف از توانمي منظور بدين .شود انجام بنديكالف

-2بند  استاندارد 9-3بند  ضوابط طبق مسلح بتني يا و فوالدي
- كالف موجود هايساختمان بهسازي جهت .نمود استفاده  3

 سطح حداقل .هستند ترمناسب اجرا لحاظ به فوالدي هاي

 هايالفك  .است مربع مترسانتي10 فوالدي هايكالف مقطع

 حداكثر يفاصله با ديوار امتداد يا و ديوارها تقاطع نقاط در قائم

 افقي كالف و پي كالف به مناسبي نحو به بايد يكديگر از متر 5

 نحو به تراز هر در بايد افقي هايكالف  .شود متصل طبقه
 تشكيل را پيوسته يشبكه يك و بوده متصل يكديگر به مناسبي

 .دهد

 ديوار و سقف به خوبي به همچنين بايد قائم و افقي هايكالف

 نقص رفع جهت يپيشنهاد كارهايراه و بنايي ساختماناي سامانه سازه به مربوط نواقص -3جدول 
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 ادامه-3ولجد
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 نيروي بايد ديوار و سقف به افقي كالف اتصال .باشند متصل

  .نمايد تحمل را ديوار صفحه بر عمود نيروي و ديافراگم برشي

  نامنظمي در پالن

 مركز و 3سختي مركز بين يفاصله

 دو از يك هر امتداد در طبقه هر جرم
 بعد درصد20 از بيش اصلي محور

  .است محور آن بر عمود ساختمان

 مانند جانبي مقاوم اعضاي افزودن با را نامنظمي اثرات توانمي

 .داد كاهش بازشوها پركردن با يا و ديوار

  

 از يك هر به نسبت ساختمان پالن

 نامتقارن طوركليبه اصلي محور دو
 متقارن قطعات به را ساختمان انقطاع درز ايجاد با توانمي  .است

 ساختمان پالن در آمدگي پيش ابعاد  .نمود تقسيم

 3-3 بند در مندرج مقادير از
  .نمايدمي تجاوز 3-2بند  استاندارد

  نامنظمي در ارتفاع

 يعني ضعيف يطبقه داراي ساختمان

 80 از آن برشي مقاومت كه ايطبقه
 فوقاني يطبقه برشي مقاومت درصد

  4.است است، تركم

 موجود باربر ديوارهاي يا و شود اضافه دجدي برشي ديوارهاي

 بهسازي براي جديد برشي ديوار از چهچنان. شوند تقويت

 جرم مركز بين يفاصله است الزم شود، استفاده ضعيف يطبقه

 .شود بررسي ساختمان پيچش كنترل لحاظ به سختي مركز و
 تا جديد ديوارقايم،  پيوستگي حفظ براي است الزم چنينهم

  .يابد ادامه پي تراز

 ناپيوسته قائم امتداد در ساختمان

 تا آن باربر ديوارهاي يعني است،

 باالتر تراز در و نيافته امتداد زمين

  .اندگشته قطع
 هندسه در نظميبي داراي ساختمان

 30 طبقه يك افقي بعد يعني است
 طبقات افقي بعد از بيشتر درصد

  .است مجاور

-  

 جرم در نظمي بي داراي ساختمان

 طبقه يك موثر جرم يعني است،

 طبقات موثر جرم از بيشتر درصد50

  .است آن مجاور

-  

  نامناسب بودن پي

 از باربر ديوارهاي پي كه صورتي در

 سنگ الشه و شفته يا غيرمسلح بتن
 پي عرض و عمق باشد، شده ساخته

 .است تر كم ديوار ضخامت برابر دو از

 پي، كالف اجرايي ضوابط. شود اضافه ساختمان به پي كالف

 مشابه

 الزم همچنين .است طبقات تراز در افقي كالف به مربوط ضوابط

 ديوار نيروهاي انتقال توان لحاظ به پي باربري ظرفيت كه است

 اين پي ابعاد افزودن با نياز صورت در و شده بررسي خاك به

  .شود برطرف نقص
 در پيوسته يشبكه يك صورتبه پي

  .ندارد قرار باربر ديوارهاي زير
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 ادامه-3ولجد
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

متقابل  ضربات
  ساختمان مجاور

 از تركم ارتفاع با  5مجاوري ساختمان

 ساختمان دوبرابر از تربيش يا نصف
  .دارد قرار آن كنار در بررسي مورد

  : شوددو روش براي بهسازي پيشنهاد مي
 افزايش يا و ايجاد جهت ساختمان از قسمتي تخريب -الف

 مجاز، مقدار تا انساختم دو بين يفاصله

 مي ساختمان، يمجموعه يك در مجزا هايساختمان براي -ب

 صورتبه را مجموعه كل يكديگر به هاآن ايسازه بستن با توان

  .درآورد واحد يسازه يك

 طبقاتش تراز كه مجاوري ساختمان

 مطابقت بررسي مورد ساختمان با
  .دارد قرار آن كنار در نمايدنمي

 مقاوم سامانه يك فاقد ساختمان گفت توانمي باشد نداشته وجود بنايي ديوار خاص راستاي يك در يا باشد2 از تركم مالت مقاومت كهيصورت در-1

 .است جانبي

 :مقطع سطح يمحاسبه در -2

 .شوندمي گرفته نظر در تربيش يا مترسانتي20 ضخامت با ديوارهاي -الف

 .شودمي لحاظ گذردمي بازشوها درون از كه ايشكسته عمقط يعني افقي مقطع سطح حداقل -ب

- محاسبه در بازشو دو بين ديوار باشد، تركم دوبازشو طول مجموعششم تر يا از يككوچك بازشوي ارتفاعدوسوم  از بازشو دو بين افقي ي فاصله اگر -ج

 .شودنمي منظور مقطع سطح ي

 از استفاده با ايطره پارچهكي ديوار يك صفحه درون جانبي سختي مثال عنوان به شود، محاسبه مناسب روابط از بايستي ديوارها جانبي سختي -3

  :است محاسبه قابل زير يرابطه

mv

eff

gm

eff

GA

h

IE

h
K





3

1
3 

  : آن در كه
heff ديوار؛ ارتفاع  
Av  سطح برش؛  

 Ig نخورده؛ ترك ناخالص سطح براي اينرسي ممان  
 Em ديوار؛ االستيسيته مدول  
 Gm ديوار برشي مدول.  

 .است ديوار مقطع سطح در مالت برشي تنش ضرب حاصل ديوار برشي مقاومت -4

 .باشد تركوتاه ساختمان ارتفاع صدميك از تركم يكديگر با هاآن يفاصله كه شودمي اطالق هاييساختمان به مجاور هايساختمان -5

  
 



15 

  

  
 

 ادامه-4جدول
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 نامناسب اجراي

 بنايي واحدهاي

 باربر ديوارهاي

  

 سيماني بلوك يا آجر با كه ديوارهايي

 اندشده چيده طوري اند، شده ساخته

 بين مناسبي افقي پوشانيهم كه
 يا نبوده برقرار بنايي واحدهاي

  .گيرندمي قرار هم روي قائم درزهاي

 مقاومت يا شود جايگزين جديدي ارديو با و شود برداشته ديوار

 .نشود منظور ساختمان كلي مقاومت در ديوار آن جانبي

  

 شامل كه ديوار مقطع از سطحي

 رج يكننده متصل بنايي واحدهاي

 تركم باشدمي ديوار خارجي و داخلي

 ديوار مقطع سطح كل درصد10 از

 60 از واحدها اين ي فاصله يا و است
  .است تربيش مترسانتي
 ناشي احتمالي مورب هايترك عرض

 ناهمگون نشست از

  .است مترميلي 3 از بيش ديوار،
 شدگيكج يا دادگيشكم داراي ديوار
  .است

 نامناسب اجراي

 بين قائم درزهاي

  بنايي واحدهاي

 بنايي واحدهاي بين قائم درزهاي

  .است نشده پر مالت با كامال

 پر جديد مالت با سپس و شده خالي كامال فلزي ابزار با درزها

 برشي ومت مقا بايد روش، اين از استفاده عدم صورت در .شوند

 نصف ديوار ي صفحه از خارج خمشي مقاومت و صفحه درون

  .شود منظور كامل ديوار براي شده محاسبه مقادير

 نبود و ناپايداري

 از خارج مقاومت

 ديوار صفحه

  

از  ديوار h/t ضخامت به ارتفاع نسبت
 سامانه يك از استفاده با يا و ديوار ضخامت افزايش با توانمي  .كندتجاوز مي 10

 هاآن ضخامت كه ديوارهايي  .نمود بهسازي را ديوار بندپشت

 كاملي داخلي اتصال ديوار، ارتفاع تمامي در بايد يابدمي افزايش

 از توانمي بندپشت سامانه با ديوارها مهار براي .باشد داشته

 .نمود استفاده شوند مي متصل سقف و كف به كه قائمي اعضاي

 طراحي ديوار ي صفحه از خارج نيروي براي بايد اعضا اين

 يا و ارتفاع نصف از نبايد اعضا اين افقي ي فاصله و گردند

 اين مكان تغيير حداكثر چنينهم. كند تجاوز مترسانتي180

 .كند تجاوز ديوار ضخامت دهميك از نبايد اعضا

  

 از ناشي شده ايجاد خمشي تنش

 ديوار يصفحه از خارج خمشي لنگر

 ديوار بر عمود نيروي اثر تحت كه

 1-2استاندارد بند  6-7 يرابطه طبق
 مقاومت از بيش آيد،مي دستبه

بند  1ي اساس تبصرهبر ديوار كششي
طبق . است 1-2استاندارد بند  2-8

 كششي مقاومت توانمي مذكوربند 

 درصد15 تا حداكثر را مالت مجاز

 در مندرج هاآن فشاري مقاومت

  .نمود منظور 4-2بند  استاندارد

 نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و بنايي ساختمان ديوارهاي باربر به مربوط نواقص -4جدول 
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 ادامه-4جدول
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 متر4 از بنايي مصالح ديوار آزاد ارتفاع  ديوار زياد ارتفاع

  .است تربيش

 كاهش آن در افقي كالف يتعبيه با توانمي را ديوار آزاد ارتفاع

 طراحي يوارد يصفحه از خارج نيروي براي بايد كالف اين .داد

 از پايين يا و باال افقي هايكالف با آن قائم يفاصله و گرديده

 هايكالف به مناسبي نحو به بايد كالف اين .ننمايد تجاوز متر4

 ضخامت دهميك از تغييرمكان حداكثر و گرديده متصل قائم

  .نكند تجاوز ديوار

 متر5 از بنايي مصالح ديوار آزاد طول  ديوار زياد طول

  .است تربيش

 طول كاهش براي توانمي قائم كالف يا بندپشت  يتعبيه از

 صفحه از خارج نيروي براي بايد قائم كالف. كرد استفاده آزاد

 و كف افقي هايكالف به مناسبي نحو به و گرديده طراحي ديوار
  .شود متصل سقف

 ديوار در تراكم نبود

  

 از ديوار هر در بازشوها سطح مجموع

 .است تربيش ديوار آن سطح سوميك

 بر بازشوها اطراف نياز صورت در و شود اصالح بازشوها ابعاد

 رابطه اين در .شود بنديكالف 3-2بند  استاندارد ضوابط اساس

 جايبه شوندمي پيچ ديوار به كه فوالدي هايورق از توانمي

 هايپيچ تعداد است الزم صورت اين در .كرد استفاده كالف

 هاچپي گسيختگي از قبل فوالدي ورق تا باشد ايدازهان به اتصال

  .شود تسليم

 ديوار هر در بازشوها طول مجموع
 تربيش ديوار طول نصف از باربر

  .است
 دوسوم از بازشو دو افقي يفاصله

 طرفين بازشوي ترينكوچك ارتفاع

 آن طول مجموع ششميك از يا خود

  .است تركم بازشو دو
 تر بزرگ ابعاد با زشوهايبا طرفين در

 به كه ميقاي هايكالف متر5/2 از

 طبقه آن پايين و باال افقي هايكالف
 يا و است نشده تعبيه هستند، متصل

 در مذكور بازشوهاي درگاه نعل
 نشده مهار طرفين قائم هايكالف
  .است

 كم يفاصله
 انتهاي از بازشوها

 ديوار

  

 رب از ديوار در بازشو اولين يفاصله
 سوم دو از تركم ساختمان خارجي

 آن طرفين در و است بازشو ارتفاع

  .است نگرفته قرار ميقا كالف

 ديوار در انفصال

  

 يك مختلف هايقسمت اجراي در

 ديوار دو يگوشه يا و باربر ديوار

 گيرهشت روش از باربر متقاطع

  .است شده استفاده

 اين در .شود تعبيه قائم كالف گير هشت اجراي محل در -الف

 و باال افقي هايكالف به مناسبي نحو به بايد قائم كالف صورت
 .شود متصل پايين

 دودكش، يا لوله عبور محل يا و گيرهشت اجراي محل در -ب
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 ادامه-4جدول
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 درون از كه دودكشي يا و لوله قطر

-يك از بيش نمايد، مي عبور ديوار

  .است ديوار ضخامت ششم

 تعداد .نمود تعبيه شود،مي پيچ ديوار به كه فوالدي هايورق

 از قبل فوالدي ورق تا باشد اياندازه به بايد اتصال هايپيچ

  .شود تسليم ها پيچ سيختگيگ

 مناسب اتصال نبود

  ديوار به دال

 طور به را خود بار سقف باربر تيرهاي

 بنايي مصالح ديوار باالي به مستقيم

 از منظور اين براي و كنندمي منتقل

 بتني فلزي، چوبي، رسريزي يا كالف

 نشده استفاده گاهتكيه يصفحه يا و

  .است

  .شود تعبيه ديوار باالي در سقف افقي كالف

 در مقاومت نبود
 رانش نيروي برابر

  سقف

 ساختمان خارجي هايدهانه در

 از قوسي سقف )ارتفاع(ز خي نسبت

 از و است تركم آن يقاعده نصف

 ارمه براي بتني يا فلزي چوبي، كالف

  .است نشده استفاده سقف

 استفاده سقف مهار براي بتني يا فلزي چوبي، كالف از -الف

 .شود

 مقطع سطح با فلزي مهار ميل توسط پذيرآسيب ديوار -ب
. شود متصل خود مجاور موازي ديوار به مربع مترسانتي 3حداقل

 بين يفاصله صورت اين رد

 الزم .باشد تربيش مترسانتي150 از نبايد شده استفاده مهارهاي

 هاگوشه متريسانتي50 يفاصله در مهار ميل يك حداقل است

 رانش جانبي نيروي بتواند بايد عرضي مهارهاي ميل. شود تعبيه

  .نمايد تحمل را
 نيز بازشوها روي درگاهنعل ابراينبن .آورد حساب به باربر ديوار عنوان به را آن نبايد و شودمي منظور بازشو از جزيي بازشو دو بين ديوار صورت اين در

 .باشد گرديده اجرا هاآن بين ديوار ياضافه به بازشوها طول مجموع برابر ايدهانه با يكسره صورت بايد به

  
 

 هادال ارزيابي 4-4-4

 .است مربوط مورد در نقص داراي ساختمان هايدال 5جدول  در مندرج داليل از يك هر برقراري صورت در
 .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص اين از هركدام رفع براي پيشنهادي كارراه
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  نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و بنايي ساختمان هايدال به مربوط نواقص -5جدول 
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

  دال زياد وزن
 مسطح بنايي مصالح دال ضخامت

 حد از قوسي و )بيضر طاق يا چوبي(

  .است تربيش متعارف

 رسيدن به از پس و برداشت را موجود سازيكف هاياليه توانمي

از  جديد ياليه يك  )فوالد يا چوب آجر،( دال ايسازه اجزاي
 بر روي مترسانتي 5 برابر حداكثر ضخامتي با مناسب و سبك مصالح

  .نمود اجرا سقف
 سقف انسجام عدم

  
 استاندارد 3- 11-3بند رد مندرج ضوابط

  .تقويت شود 3-2بند  استاندارد 3-11-3بند ضوابط براساس سقف  .است نشده رعايت 3-2بند   

-طول تكيه كوتاهي

تيرهاي  گاهي
  سقف

 طاق سقف تيرهاي گاهيتكيه طول

 يا تير ارتفاع از چوبي سقف يا ضربي

  .است تركم مترسانتي 20

 اين و شده وصل هم به يرهات انتهاي فلزي كالف از استفاده با

  .شود متصل مناسب نحو به ديوار روي به كالف

 بازشوهاي وجود

  دال در بزرگ

 سطح درصد50 از بازشو سطوح مجموع

  .است تربيش ديافراگم كل

 از باربر ديوار مجاورت در بازشو طول  .شود بنديكالف دال در بازشو اطراف محيط

  .نيست تركم ديوار طول چهارميك
 بيش باربر ديوار مجاورت در بازشو طول

  .است متر 2 از تر

 زياد دال تغييرشكل

 در ديافراگم عرض به دهانه طول نسبت

-طاق چوبي،( پذير انعطاف هايسقف

 بدون يساختهپيش قطعات ضربي،

  .است 3 از بيش )رويهبتن

-  

  

 ساختمان اعضاي اتصاالت ارزيابي 4-4-5 

 .است مربوط مورد در نقص داراي ساختمان اتصاالت 6 جدول در مندرج داليل از يك هر برقراري صورت در
 .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص اين از هركدام رفع براي پيشنهاديكار راه

 ايهغيرساز اجزاي ارزيابي 4-4-6

 مورد در نقص رايدا ساختمان ايغيرسازه اتصاالت 7 جدول در مندرج داليل از يك هر برقراري صورت در

 .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص اين از هركدام رفع براي پيشنهاديكار راه .است مربوط
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  نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و بنايي ساختماناتصاالت اعضاي  به مربوط نواقص -6جدول 
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

اتصال نامناسب 
  يوارهاي متقاطعد

باربر  ديوارهاي در بنايي واحدهاي
در  و چيده نشده تراز يك در متقاطع

 .اندنشده آورده باال سطح يك

  

در محل  3-2استاندارد بند  9- 3 بند ضوابط مطابق قائم كالف از
 به بايد قايم كالف صورت اين در .شود ستفاده ا تقاطع دو ديوار

 صورت در .شود متصل مناسبي نحو طبقه به و پي افقي هايكالف

از  استفاده با اتصال را توانمي قايم كالف از استفاده عدم
 در فواصل كه ديگر مناسب هايبست و چفت يا و گوشه ميلگردهاي

 .نمود تقويت گيرد،مي قرار يكديگر از مترسانتي50 برابر حداكثر

  

استاندارد بند   3-10-3  بند ضوابط
 ديوارهاي اجراي اجرا نشده يا در 2-3

و  فلزي بتني، هايكالف از متقاطع
  .است نشده استفاده چوبي گوشه

 بين اتصال ضعف

 و باربر ديوارهاي

  دال

 تراز در بنايي مصالح باربر ديوارهاي

استاندارد  2-11-3بند  طبقات مطابق
  .اندبه دال متصل نشده 3-2بند 

 تقويت ضمن ل،دا و ديوار بين فلزي اتصاالت افزودن با توانمي

 .داد افزايش را ديوار به دال از برشي نيروي ظرفيت انتقال اتصال،
 .نمود استفاده ميخگل يا مهار و ميل از توان مي منظور بدين

 توانمي را ميخگل و مهار ميل برشي و كششي مجاز مقاومت

 انجام يا و 1-2استاندارد بند ) 1-7(جدول در مندرج مقادير براساس

 انجام صورت در .نمود تعيين مهارميل پيچش و كشش آزمون

 نهايي مقاومت ميانگين درصد40 مهارمجاز ميل مقاومت ،آزمون

 هايميخگل بين يفاصله حداكثر. است شده آزمون مهارهايميل

 يك حداقل الزم است چنين هم .است مترسانتي 100 اتصاالت اين

  .شود تعبيه هاگوشه متريسانتي50 يفاصله در مهار

 نيروي تواندنمي دال و ديوار اتصال
ي از رابطه كه را ديوار يصفحه بر عمود

-مي محاسبه 1-2استاندارد بند  7-6

  .نمايد تحمل شود

 و تيغه اتصال ضعف

 باربر ديوار

  

 يا زمانهم طور به متكي يتيغه و ديوار

 گيرهشت صورت به يا الريز صورت به

- 3 بند در مندرج ضوابط و نشده چيده
 رعايت نيز 3-2استاندارد بند  7-5

  .است نشده

 فلزي هايبست و چفت يا نبشي مانند فلزي مقاطع از استفاده با

 به متر يك برابر حداكثر فواصلي در را تيغه يا ديوار طرف دو ديگر،

  .نمود متصل دال و اصلي ديوارهاي

  نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و يبناي ساختمان اياتصاالت غيرسازه به مربوط نواقص - 7جدول 
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 ديوارهاي ضعف

  هاتيغه و غيرباربر
 7-3بند   در مندرج ضوابط بايد هاتيغه و غيرباربر ديوارهاي

  .را دارا باشند 3-2استاندارد بند 
در بند  مندرج هايروش از استفاده با اجزا

  .شوند تقويت 3-2دارد بند استان 3-7

ضعف نماي 
  ساختمان

در مورد  3-2استاندارد بند  12-3بند ضوابط كه صورتي در
 .است پذير آسيب ساختمان نماي نماسازي رعايت نگرديده باشد،

 مهاري، هايبست از استفاده با توانمي

 مهار خارجي ديوار به را نماي ساختمان

  .نمود

 پناهجان ضعف

  

 نسبي خطر با مناطق براي پناهجان ضخامت به ارتفاع نسبت

 يزلزله نسبي خطر با مناطق براي و 5/2از  متوسط و كم زلزله
  .تر استبيش 5/1زياد از  خيلي و زياد

 مناسب مهارهاي توسط هاآن اجزاي

 مهار بالكن يا بامكف به بتني يا فوالدي

استاندارد  8-3بند  در مندرج ضوابط بايستي دودكش اجراي در  دودكش ضعف  .شوند
  .رعايت شده باشد 3-2بند 
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 كالف سامانه ارزيابي  4-4-7

 9-3 بند در مندرج ضوابط از هريك نبودن برقرار نيز و 8 جدول در حاالت مندرج از يك هر برقراري صورت در
 رفع براي اديپيشنه كارراه .است مربوط مورد در نقص داراي ساختمان بنديكالف سامانه 3- 2استاندارد بند 

  .است آمده مذكور جدول سوم ستون در نواقص اين از هركدام
  نقص رفع جهت پيشنهادي كارهايراه و بنايي ساختمانكالف  سامانه به مربوط نواقص -8جدول 
  كار پيشنهادي بهسازيراه دليل وجود نقص  عنوان نقص

 پي افقي كالف نبود
 خود و است نشده استفاده افقي كالف از پي تراز در
 نقش ايفاي قابليت ناپيوستگي، يواسطه به نيز پي

  .ندارد را افقي كالف

استاندارد بند  7-3 بند مطابق پي بندي كالف سامانه
  .داصالح شو 2-3

نامناسب  كيفيت
  بتني مصالح كالف

 ديگر نواقص يا تخلخل كالف عيني هايبررسي در

 يا بتني مصالح تقويت ايجر هايروش از استفاده با  .است شده مشاهده بتن در

 تقويت بتني كالف فوالدي مناسب مقاطع متصل كردن

 بر كيلوگرم 150 از تركم بتن فشاري مقاومت  .شود
  .است مترمربعسانتي

 نامناسب وضعيت
 اجزاي اتصاالت

  كالف

 الزم پوشانيهم اتصاالت در بتني كالف ميلگردهاي

  .ندارند را
 فوالدي هايوصله مناسب مقاطع از استفاده با اتصاالت

 .شود تقويت كافي طول به و

  .ستين مناسب فوالدي هايكالف اتصاالت  

 در انفصال وجود

  كالف

 به ساختمان از تراز هر در قائم يا افقي كالف

 به و نيافته طبقه ادامه نيم يا بازشو وجود يواسطه

  .است نشده متصل مجاور افقي يا قائم كالف

 مناسب قائم و افقي هايكالف ودنافز با منفصل قسمت

  .شود متصل كالف يبه شبكه

 آب، يلوله عبور اثر در شده ايجاد انفصال قطر

 از بيش قائم يا كالف افقي در دودكش يا فاضالب

  .است كالف عرض هشتميك

 با فوالدي هايورق نصب با انفصال محل در توانمي

 ي،بتن كالف طرف دو در مناسب ضخامت و طول، عرض

  .نمود را برطرف نقص

 ديوار اتصال ضعف

  .ندارد وجود مناسبي اتصال كالف و ديوار بين  و كالف
 فواصل در كه مناسب مهاري هاي ت بس از استفاده با

 توانمي گيرند،مي قرار يكديگر از مترسانتي 50حداكثر 

  .كرد را تقويت اتصال
  

  ي مصالح بناييطبقهمثالي از ساختمان سه    5
  تعريف مثال 1- 5

 اين موقعيت .است آموزشي كاربري با بنايي مصالح طبقه سه ساختمان يك بخش اين در شده انتخاب مثال

و  30×29ابعاد كلي پالن . باشدميII  نوع از 3- 2بند  استاندارد طبق محل خاك و شهر تهران در ساختمان
 انجام از پس و نبوده دسترس در انساختم اين معماري هاينقشه. است مربع متر 1260 زيربنا مساحت

 .است شده ارايه بعد هايبخش در مربوطه هاينقشه معماري، برداشت
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 بررسي مورد ساختمان با اوليه آشنايي و محل از بازديد 2- 5

 بهسازي عمليات امكان برداري،بهره دوران در نگهداري كيفيت ظاهري، نظر از ساختمان موجود وضعيت

 وجود و زمين شيب زيرزميني، آب سطح خاك، جنس( گاهساخت شرايط و مجاور يهابن شرايط احتمالي،

 .است شده تكميل كيفي ارزيابي ليستچك آن اساس بر و شده بررسي )غيره و شيرواني
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  بازديد محلي  -ي يكليست شمارهچك
 :ساختمان آدرس - 1

 :ساختمان اصلي ورودي در جغرافيايي عرض و طول - 2

  :ساختمان و زمين موقعيت كروكي - 3
 :منطقه توپوگرافي وضعيت - 4

  � پست نواحي و القعرخط بر واقع ساختمان               �  تند سراشيبي با الراس خط بر واقع ساختمان

   �      تند شيب با زمين روي بر ساختمان                 �  خاكبرداري يا خاكريزي مجاورت در ساختمان

 � بله                     ■  خير     باشد؟ گرديده احداث دستي خاك روي بر ساختمان اردد احتمال آيا - 5

  � بله                     ■    خير                          است؟ شده ديده منطقه در روانگرايي يسابقه آيا - 6

 � بله                     ■    خير                                 دارد؟ وجود منطقه در روانگرايي احتمال آيا - 7

 � بله                    ■     خير                       است؟ شده ديده منطقه در لغزش زمين يسابقه آيا - 8

 � بله                     ■    خير                              دارد؟ وجود منطقه در لغزشزمين احتمال آيا - 9

 دارد؟ وجود قنات يا و بزرگ هايحفره تونل، ساختمان نزديكي در آيا -10

 :ساختمان از فاصله    ، � بله      ■  خير

  كند؟ مي عبور مترو خط ساختمان نزديكي از آيا -11
 :ساختمان از فاصله    ، � بله     ■  خير

  � بله                     ■    خير            ست؟ا گرفته قرار قنات مسير يا محدوده در ساختمان آيا -12
 � بله                     ■    خير                             است؟ شده ساخته مسيل در ساختمان آيا -13

 اي متراكمخاك ماسه :خاك توجه قابل و اصلي هايويژگي -14

  :مجاور هايساختمان وضعيت -15
  )فاصله و اختالف تراز طبقات بين دو ساختمان(مجاورت دارد ت نداردمجاور  وجوه ساختمان

  : ...........................�■  وجه شرقي
  : ...........................�■  وجه غربي
  : ...........................�■  وجه شمالي
  : ...........................�■  وجه جنوبي

  عيت اجزاي مشترك با ساختمان مجاورشناسايي وض -16
  توضيح نوع اشتراك

    ستون مشترك �
    تير مشترك �
    سقف مشترك �
    ي مشتركپله �
    ديوار مشترك �
    ساير �
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  :بررسي احتمال آسيب ناشي از ساختمان مجاور -17
  )محل و نوع(توضيح ديدگينوع خطر آسيب

    سقوط اجزاي سست �
    انفجار �
    سوزيآتش �
    نشت مواد شيميايي �
    ساير �

 �بد         �متوسط       ■ خوب است؟ چگونه رطوبتي نظر از ساختمان ظاهري وضعيت -18

 دارد؟ وجود ديوارها در رويت قابل كهاي تر آيا -19

 شود يحتشر ايجداگانه يبرگه در هاآن موقعيت و هاترك مشخصات ، �بلي              ■ خير

 شود؟ مي مشاهده اي سازه غير يا اي سازه ديوارهاي در فرسودگي آيا -20

  � يرخ)                     � زياد شدت با        � متوسط باشدت    ■ كم باشدت( � بلي

 باربر؟ ديوارهاي در استفاده مورد بنايي واحدهاي -21

  ......................................... �ساير                   �سنگ         �   بلوك             ■  آجر

درفصل تابستان در تمام روز  است؟ چگونه مختلف هايزمان در ساختمان در بهسازي عمليات انجام امكان -22
 .ممكن است

اورت آن قرار ساختماني در مج كنند؟مي ايجاد بهسازي عمليات انجام راه در مانعي مجاور هايساختمان آيا -23
 .ندارد

 مانند محلي مشاهده قابل سوابق به توجه با زيرزميني آب سطح و جنس نظر از ساختمان اطراف زمين وضعيت -24

 .است واقع متر ده از بيش عمقي در حداقل زيرزميني آب تراز است؟ چگونه اطراف هايگودبرداري

 
 يا است موجود مرتبط آالت ماشين استقرار براي زمال فضاي و بهسازي عمليات انجام براي الزم يمحوطه -25

 بله خير؟

 خير شود؟ ذكر آن ظرفيت و تعداد است؟ آسانسور داراي ساختمان آيا -26
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  ارزيابي كيفي -ي دوليست شمارهچك
  2از  1صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

    ارزيابي كلي سازه -1

 نامشخص ٱ خير ٱ بله■ دارند؟ ادامه پي روي تا ثقلي بار انتقال مسيرهاي آيا-1

 نامشخص ٱ خير ٱ بله■ دارند؟ ادامه پي روي جانبي تا بار انتقال مسيرهاي آيا-2

 وجود ندارد ■ )تر از مقدار مجازبيشٱ تر از مقدار مجازآمٱ( وجود دارد  ٱ:                        هاي مجاوردرز انقطاع با ساختمان-3

   وجود ندارد ■ وجود دارد ٱ هاي مجاورمشترك بين ساختماناياجزاي سازه-4
 خير ■  )ساير موارد ٱ –سوزي آتشٱ  -سقوط اجزاي سست(بلهٱ دارد؟ وجود مجاور هاي ساختمان از ناشي آسيب بروز احتمال آيا-5

  )نامنظمي هندسيٱ  توزيع نامتناسب جرم در پالن ٱ  باربر جانبي سامانهعدم تقارن اعضاي  ■( نامنظم ■منظم     ٱ:         به طور كلي، سازه در پالن-6
 نامشخص ٱ  )نامنظمي هندسي ٱ  -توزيع نامتناسب جرم ٱ –طبقه نرم يا ضعيف  ٱ( نامنظم ٱمنظم    ■:         به طور كلي، سازه درارتفاع-7

 صنامشخ ٱ كم ٱ متوسط■ زيادٱ احتمال وقوع پيچش چقدر است؟             -8

 نامشخص ٱ خير ■ بلهٱ آيا اعضاي باربر جانبي در ارتفاع تغيير صفحه دارند؟-9

 نامشخص ٱ خير ٱ بله■اند؟هاي داخلي به طور منظم و متقارن در كف طبقات توزيع شدهآيا تيغه-10

    پي  - 2

  )غير يكنواخت ٱ –يكنواخت  ٱ(وجود دارد   ٱ وجود ندارد ■  :نشست در سازه-11
    نامشخص ■  (............................)نامناسب  ٱ  مناسب ٱ  : هاوضع ظاهري پي-12
   خير ٱ بله■ ها در يك تراز قرار دارند؟آيا پي-13
  متر٢تر از آمٱ   متر١٠متر تا ٢بين  ٱ  متر٢٠مترتا١٠بين ■        متر٢٠بيش از ٱ تراز آب زيرزميني نسبت به سطح زمين چقدر است؟-14
 نامشخص ٱ خير ■ بلهٱ شستگي و سايش خاك اطراف پي وجود دارد؟آيا شواهدي از خاك-15

 نامشخص ٱ خير ■ بلهٱ  آيا پي مشترك با سازه مجاور دارد؟ -16

    هاها و بامكف - 3

   خير ■ بلهٱ دارد؟ وجود ساختمان، دوم بعديك از بيش عرض با كف در بازشوهايي آيا-17
    نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را بام و هاكف پارچگي يك و انسجام-18
  مصداق نداردٱ  خطر سقوط وجود داردٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را سازه اجزاي به بام قطعات اتصال-19
  نامشخصٱ خير ■ بلهٱ شود؟ مي ديده بتني هاي سقف در غيرعادي هايترك آيا-20
  مصداق ندارد■ خير ٱ بله ٱ اند؟ شده مهار سقف اسكلت به مطلوب طوربه ها ورق سقف، در دارموج هايورق از ادهاستف صورت در-21
  مصداق ندارد■ نامشخص ٱ خير ٱ بلهٱ هستند؟ عرضي كالف داراي هاتيرچه متر،4 از بيش هاي دهانه با بلوك تيرچه هاي سقف در-22
 نامشخص ■ خير ٱ بلهٱ است؟ شده متصل مناسب طوربه سري زير عناصر به هاگاهتكيه محل در سقف سامانه-23

    ساختمان بنايي - 4

 غيرقابل تشخيص ٱ خير ■ هابله در زير سقفٱبله در زير ديوارها     ٱ دارد؟ وجود ساختمان در افقي كالف آيا-24

 بل تشخيصغيرقا ٱ خير ■ بلهٱ دارد؟ وجود ساختمان در قائم بنديكالف آيا-25

  مصداق ندارد ■ غيرقابل تشخيص ٱ بد ٱخوب             ٱ شود؟ مي ارزيابي چگونه هم به هاآن اتصال قائم و افقي هايكالف وجود صورت در-26
  مصداق ندارد ■ شخيصغيرقابل ت ٱ خير ٱ                بلهٱ است؟ شده اجرا اضافي هايكالف هاآن در ديوارها مجاز ارتفاع رعايت عدم صورت در-27
  مصداق ندارد ■ غيرقابل تشخيص ٱ بد ٱخوب             ٱ است؟ شده رعايت حد چه تا الزم تمهيدات طبقات در سطح اختالف وجود صورت در-28
    نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را اجرا كلي كيفيت-29
 غير قابل تشخيصٱ خير ■ بلهٱ هستند؟ ضربه يا و سوزيآتش از ناشي قبلي آسيب يسابقه داراي باربر اجزاي آيا-30

 آجر فشاري ■ بلوك سيماني ٱ بلوك سفالي ٱآجر سفالي                     ٱ است؟ نوعي چه از باربر ديوارهاي مصالح-31

 نامشخص ٱ خاك و گل ٱ ماسه آهك ٱماسه سيمان                   ■  چيست؟ باربر ديوارهاي مصرفي مالت-32

 نامشخص ٱ  (.............) نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را مصرفي مالت كيفيت-33
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  2از  2صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

  نامشخص ٱ  (.................)نامناسب  ٱ مناسب■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را ديوارها اجراي كيفيت-34
  مصداق نداردٱ نامشخص ٱ خيرٱبله                           ■ اند؟ شده قطع ديوارها و هاتيغه انقطاع، درز حلم در آيا-35
  بد ■ متوسط ٱ خوبٱ است؟ چگونه پالن در نظم نظر از باربر ديوارهاي در بازشو توزيع-36
  خير ■ ............)ساير موارد ٱ  ترك عمودي ناشي از نشست ٱي از زلزلهترك ضربدري ناشٱ( بلهٱشود؟       مي رويت ديوارها در ترك آيا-37
  مصداق نداردٱ نامشخص ٱ خير■بله                           ٱ اند؟شده مهار مناسب طوربه هاپناهجان آيا-38
       اياجزاي غير سازه - 5

    وجود ندارد   ■  وجود دارد ٱ  قطعات الحاقي بيروني 1- 5

  خيرٱ  )مهار نامناسب به سازه ٱ  مهار مناسب به سازهٱ(بله                   ٱ دارد؟ وجود الحاقي قطعات ساختمان از خارج در آيا-39
  خير ٱ بلهٱ بينند؟مي صدمه افراد الحاقي، قطعات سقوط صورت در آيا-40

 نماي در معماري فقط جنبه با خاص الحاقي قطعات آيا-41

  دارد؟ وجود تمانساخ
  خيرٱ  )ايناپايداري لرزهٱ  اي مناسبپايداري لرزهٱ(بله               ٱ

 سازه به مناسب طور به نما در موجود ملحقات ساير و هانرده-42

  اند؟ شده متصل
  مصداق نداردٱ خير ٱ  بلهٱ

  الزم نيست-وجودنداردٱ الزم است-داردوجودن ٱ  الزم است-وجودداردٱ  دارد؟ وجود ساختمان در فرار يپله آيا-43
 بيروني هايطره و هاتراس يا بام يلبه در سنگين قطعات آيا-44

  دارد؟ وجود ساختمان
  خيرٱ  )بدون مهار ٱ  مهار نامناسب ٱمهار مناسبٱ(بله        ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد  ■  آويزها و قطعات درون ساختمان 2- 5
  خير ■  )مهار نامناسب ٱ  مهار مناسبٱ(بله                              ٱ دارد؟ وجود ساختمان در نسنگي آويزهاي-45
  خير ■ بلهٱ اند؟ شده مهار خوبي به هستند، متصل ديوارها به كه قطعاتي-46

 بدون خطر ٱ كم ■ ادزيٱ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را افراد و سازه به آسيب و تجهيزات لغزش يا و واژگوني خطر-47

 به مناسب طور به تجهيزات و لوازم ساير و كمدها ها،قفسه آيا-48

  اند؟ شده مهار سازه و ديوار و كف
  خير ■  )مهار نامناسب ٱ  مهار مناسبٱ(بله                              ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ■  تاسيسات مكانيكي 3- 5
   خير ■ بلهٱ است؟ مناسب هاكانال مهار يفاصله آيا-49
   خير ■ بلهٱ هستند؟ مناسب اتصاالت داراي هاگاهتكيه محل در هالوله آيا-50
  مصداق نداردٱ خير ■   بلهٱ اند؟ شده اجرا صحيحي طور به انقطاع، درز يا و ديوار از عبور محل در هاكانال و هالوله-51
    ندارد   وجود ٱ  وجود دارد  ■  هاشيشه 4- 5

   خير ■ بلهٱ هستند؟ برخوردار مناسبي پايداري از زلزله برابر در ها شيشه قاب آيا-52
 خير ٱ بله ■ شود؟ مي شيشه شكستن باعث سازه تغييرشكل كه است ايگونه به قاب در هاشيشه قرارگيري ينحوه آيا-53

 نامشخص ■ خير ٱ بلهٱ دارد؟ وجود دارند، قرار خور شيشه سطوح مجاورت در كه ايغيرسازه قطعات برخورد خطر آيا-54

   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ■  نما  5- 5

  مصداق نداردٱ نامشخص ■ خيرٱبله                           ٱ شود؟ مي مشاهده نما در شكست هايرگه يا و ترك آيا-55
 نامشخص ٱ بدون خطر ٱ كم■زياد                           ٱ ؟كنيد مي ارزيابي چگونه را نما مصالح سقوط احتمال-56

  مصداق ندارد ■ نامشخص ٱ خير ٱبله                ٱ اند؟ شده مهار مناسب طور به هاسنگ پالك، سنگ با نماسازي در آيا-57
    وجود ندارد   ■  وجود دارد ٱ  سقف كاذب 6- 5

   خير ٱ بلهٱ است؟ اي سازه قفس به مناسب مهار داراي كاذب سقف آيا-58
   خير ٱ بلهٱ است؟ شده اجرا سبك مصالح با كاذب سقف آيا-59
   خير ٱ بلهٱ است؟ شده رعايت هاستون و ديوارها با كاذب سقف بين مناسب يفاصله آيا-60
   خير ٱ بلهٱ اند؟شده متصل كاذب سقف يشبكه به مناسب، طوربه جهات تمام در كاذب سقف اجزاي-61
   خير ٱ بلهٱ است؟ شده متصل سقف به مناسبي طرز به روشنايي سامانه-62
   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  مالحظات ايمني 7- 5

  خير ٱ بله■ است؟ مناسب امدادرساني منظور به ساختمان به دسترسي ينحوه-63

 نامشخص ٱ كم ■زياد                            ٱ يكنيد؟ م ارزيابي چگونه را زلزله وقوع هنگام در سوزي آتش بروز احتمال-64
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  هاي موجودآوري و بررسي مدارك فني و نقشهجمع 3- 5
 به موردنياز اطالعات تمامي بنابراين. نيست دسترس در بررسي مورد ساختمان اطالعات از مداركي گونههيچ

 :گردند تكميل و آوريجمع بايستي )است شده اشاره آن به 4- 3 بند در كه( زير شرح

 كدهاي و سقف و ديوار در بازشوها و هاداكت محل فضاها، بنديتقسيم شامل( معماري هاينقشه 3-1- 5

  ؛)تطبقا ارتفاعي
  ها؛آن اجرايي جزييات و ضخامت همراه به باربر غير و باربر ديوارهاي هاينقشه 3-2- 5
  ؛مربوط جزييات همراه به وجود تصور در ثانويه سامانه و بنديكالف ينقشه 3-3- 5
  جزييات سقف؛ 3-4- 5
  جزييات اتصال سقف به ديوارهاي باربر؛ 3-5- 5
  ها به سقف؛جزييات اتصال تيغه 3-6- 5
  ها؛جزييات اتصال ديوارهاي باربر به يكديگر و به تيغه 3-7- 5
 ي اصلي؛جزييات اجرايي نما و اتصاالت آن به سازه 3-8- 5

  مان و جزييات آن؛ي پي ساختنقشه 3-9- 5
  .اطالعات در خصوص نوع و مقاومت مالت مصرفي 3-10- 5

  هاي معماريبرداشت نقشه 4- 5
  .شودمشاهده مي 3تا  1هاي هاي معماري ساختمان مورد بررسي برداشت شده است و در شكلنقشه

 ايسازه اطالعات برداشت 5- 5

 شناسايي و سونداژ برنامه يتهيه ايسازه اطالعات اشتبرد در اول يمرحله اي،سازه هاينقشه نبود به توجه با

 7فصل در بنايي مصالح هايساختمان شناسايي يبرنامه از مناسب تعريف عدم به توجه با .باشدمي ساختمان
 از توانمي خصوص اين در .دارد بستگي مهندسي قضاوت به سونداژ برنامه يارايه ، 1-2استاندارد بند 

 رسم و مناسب گيرينتيجه براي پالن احتمالي تقارن يا و مختلف نقاط براي پالن در موجود هايشباهت

 .جست بهره ممكن سونداژ حداقل با ايسازه ينقشه

 شده داده نشان معماري هاينقشه در ○ عالمت با ساختمان اين براي شده انتخاب سونداژ ينقطهشانزده 

 .شودمي انجام طبقات قفس در بقيه و پي در 8و  7، 3 سونداژهاي .است

. است گرفته انجام ساختمان سطح در مناسب پراكندگي با ساختمان پي شناسايي براي سونداژ نقاط انتخاب
 8شماره سونداژ  .اندشده انتخاب خارجي و داخلي ديوارهاي زير پي وضعيت شناسايي جهت 7و  3 سونداژهاي

 سونداژ نقاط ساير انتخاب در .كرد خواهد مشخص ساختمان هايگوشه از يكي در را ديوار زير پي وضعيت نيز 

 كه اندشده انتخاب ايگونه به نقاط اين .است بوده مدنظر سقف تراز در موجود ايسازه هايالمان شناسايي

 عنوان به .دهند پوشش ايسازه المان وجود احتمال و معماري شكل نظر از را ساختمان متفاوت هايبخش

 در ساختمان هايگوشه در احتمالي قائم هايكالف شناسايي منظور به 16و  11، 9، 8، 6 سونداژهاي مثال
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 بازشوها روي بر موجود هايدرگاهنعل شناسايي منظور به 12و  10، 7، 1سونداژهاي يا و اند،شده گرفته نظر

  .اندشده انتخاب
متر مربع از  300هر براي  1-6- 3 ندب مطابق. باشدمي مترمربع 550 ساختمان باربر ديوارهاي كل مساحت

 8 از نبايد مالت برش هايآزمون كل تعداد اما است، ضروري مالت برش آزمون يك انجامديوارهاي ساختمان 
 .باشد تركم عدد

 در عالمت با نقاط اين .است شده داده مالت برش آزمون انجام دستور بررسي مورد ساختمان از نقطه 8در

 ساختمان ارتفاع و پالن در مناسب پراكندگي با نقاط اين انتخاب .است شده داده شانن  3تا  1  هايشكل

 موردنياز برشي نيروي مقدار مالت برش آزمون نتايج. است مربوط طراح مهندس قضاوت به و گرفته انجام

(Vtest) مقادير شدن معلوم با. كندمي مشخص را آجر جابجايي براي (Vtest)يهطراب از مالت برشي تنش مقدار 
   :شودمي محاسبه زير

)1                         (c
b

test
to A

V
V   

  : كه در آن
Ab  مجموع دو سطح آجر در درزهاي افقي باال و پايين؛  
σc  باشدمي آزمون محل در ثقلي بار از ناشي تنش.  

  .هاي برش مالت نشان داده شده استآزمونمقادير حاصل از  9در جدول 
  مالت برش هايآزمون نتايج -9دول ج

 Vtest آزمونشماره
(kg) 

Ab 
(kg/cm2) 

σc 
(kg/cm2)  

Vt0 

(kg/cm2)  
1  1622  340  3/2  47/2  
2  1950  3406/2  13/3  
3  1368  3405/1  52/2  
4  1300  3405/1  32/2  
5  1425  3406/1  59/2  
6  1250  3406/1  07/2  
7  1064  3403/0  83/2  
8  1155  3403/0  10/3  

 
 مقادير 80% كه شود مي تعيين صورتي به مالت برشي مقاومت 1-2استاندارد بند  2-1-1- 6-7 بند مطابق

 5/2 با برابر مالت برشي مقاومت مقدار فوق جدول به توجه با اساس اين بر .تر شودبيش آن از ها آزمون
  . شودمي برآورد مترمربعسانتي بر كيلوگرم

  .شودمي برآورد مربع مترسانتي بر كيلوگرم 120 با برابر نيز هاديوار آجر فشاري مقاومت
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 سونداژ نقاط و همكف طبقه معماري پالن -1شكل 
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 سونداژ نقاط واول  طبقه معماري پالن -2شكل 
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  سونداژ نقاط ودوم  طبقه معماري پالن -3شكل 
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  :استشده آورده  10در جدول  سونداژها از شده برداشت نتايج
 شده از سونداژهانتايج برداشت-10جدول

 

  

  
 25گاهي با طول تكيه INP 140 از  پنجره درگاه نعل -2    .نشد مشاهده قائم يا افقي شناژ گونههيچ -1

  .دارد تكيه ديوار روي مترسانتي

 

  

  
 .شودنمي مشاهده ديوار زير پي يا افقي كالف گونههيچ -3

  .است شده آغاز متريسانتي30 عمق از ديوار آجرچيني
 ديوار سمت دو در INP   140از ها پنجره درگاهي نعل -4  

  .است كرده عبور مربوط ديوار از و بوده سرتاسري 5محور

 

  

 
 از را خود سهميه بار مختلف پروفيل دو انقطاع درز طرف دو در -5

 .كنندمي تحمل مربوط سمت

 .شوندمي مشاهده اديواره روي فلزي هايپروفيل -6  
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 ادامه-10جدول

 

  

  
  .مشاهده نشد پي و افقي شناژ -8     .نشد مشاهده شناژي گونههيچ -7

 

  

 
 .است شده اجرا درب دو براي سرتاسري درگاه نعل -10    . دارد قرار ديوار داخل در مترسانتي 15 قطر به بخاري لوله -9

  .نشد مشاهده عمودي يا افقي كالف

 

  

  
  .كالف قايم يا افقي وجود ندارد -12    .شودمشاهده مي Iمحور  ديوار روي سرتاسري تير -11
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 ادامه-10جدول

 

  

  
 قائم، شناژ داردوجود  Cمحور  ديوار روي بر سرتاسري تير -13

  .نشد مشاهده
  را در حد فاصل  Iآكس  ديوار قسمت دو بتني تير -14  

 .كندمي وصل هم به 12 تا 6 محورهاي

  

 

  

 
 ديوار انتهاي در افقي كالف .ندارد مناسبي اتصال بام پناهجان -15

  .نشد مشاهده
 .نشد مشاهده قائم يا افقي كالف گونههيچ -16  

  
  
 قائم و افقي بنديكالف سامانه هرگونه فاقد بررسي مورد ساختمان كه شودمي معلوم فوق نتايج به توجه با

 در فلزي افقي كالف معادل راآن توانمي كه است شده استفاده ديوار روي تير از باربر ايديواره در البته .است

 انقطاع درز محل در سازه جداسازي و هادرگاه نعل وضعيت اما ندارد نيز ديوار زير پي ساختمان .گرفت نظر

 .است مطلوب

 ساختمان ارزيابي 6- 5

 ارزيابي به بند چهارم در مشروح هايروش با توانمي قفو شرح به سونداژ از حاصل اطالعات برداشت از پس

 بنايي ساختمان يك ايلرزه ارزيابي شد، اشاره مذكوربند  در كه همانطور .نمود اقدام ساختمان موجود وضعيت

 :گيرد مي انجام زير شرح به مرحله دو در
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 بنايي؛ ساختمان نوع نمودن مشخص -

 .ساختمان نواقص نمودن مشخص -

 نواقص نمودن مشخص روند  .باشدمي سنتي بنايي مصالح سونداژها، نتايج به توجه با نظر مورد مانساخت نوع

 .گرددمي ذكر ادامه در ساختمان

  كنترل كيفيت مصالح بنايي 6-1- 5
  .كيفيت مصالح بنايي ساختمان مشكلي ندارد 11هاي انجام گرفته در جدول بر اساس كنترل

   بنايي ساختمان مصالح به مربوط نواقصكنترل  -11جدول 
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 كيفيت نامطلوب 

  بنايي واحدهاي
 داراي و نبوده سالم بنايي واحدهاي
  .هستند خوردگي ترك يا شكستگي

  و بوده سالم بنايي واحدهاي

  .ندارند خوردگي ترك يا شكستگي
  .نقص ندارد

 شرايط نداشتن
كيفيت  حداقل
 مالت

  

 بر اساس باربر ديوار مالت برشي مقاومت

-1-1-6-7(راهنما و بند ) 1-6-3(بند 
 2تر از كم 1-2استاندارد بند ) 2

  .باشدمربع مي متر سانتي كيلوگرم بر

مقاومت به دست آمده از نتايج 
 5/2برش مالت برابر با  آزمون

-متر مربع ميكيلوگرم بر سانتي

  .باشد

  .ردنقص ندا

  

  اي ساختمانسازه سامانهارزيابي  6-2- 5
جهت . اي استاي ساختمان داراي نواقص عمدهسازه سامانه 12 جدول در گرفته انجام هاي كنترل اساس بر

 از يك هر در و طبقه هر در ديوارها مقطع سطح مجموع ابتدا است الزم ساختمان رشيكنترل مقاومت ب

 دقت  .دهدمي نشان را ديوارها مقطع سطح قدارم 13جدول  .شود سبهمحا(y) عرضي و (x)طولي امتدادهاي

 .باشد طبقه سه تواندمي ارزيابي بنايي مورد مصالح ساختمان ،1- 2استاندارد بند  رواداري به توجه با كه شود
 درصد75 با بايد دستورالعمل در ديوارها سطح مجموع كنترل شودمي مشاهده 12جدول در كه طور ن هما اما

 براي حداكثر نسبي ديوارهاي حداقل يادشده جدول در و گيرد نجاما 3-2استاندارد بند  9 جدول مقادير

 مثال اين در فوق ابهام وجود به توجه با است، شده گرفته نظر در زيرزمين طبقه يك با طبقه دو هايساختمان

 طبقه به زيرزمين به مربوط اديرمق كه است شده استفاده فرض اين با دوطبقه ساختمان به مربوط ضوابط از

  .شود داده نسبت همكف
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  ادامه-12جدول

  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

كامل نبودن 
  مسير بار

 ناشي بار بتواند كه جانبي بار برابر در مقاوم سامانه يك

 و پي بين كند منتقل پي به از طبقات را زلزله از
  .ندارد وجود طبقات هاياگمديافر

دو  هر در مسلح غير باربر ديوارهاي
به  طبقات از بار انتقال توانايي جهت
 yراستاي محور  در .دارند پي را

 x راستاي در اما است كاملمسير بار 
 كامل پي تا سوم طبقه از بار مسير

 .باشد نمي

  

  .نقص دارد
 لتحم براي مقاومت كافي يا نبوده كامل بار مسير

  .را ندارد وارد شده بارهاي

كافي نبودن 
مقاومت برشي 

  ساختمان

 يك هر در و طبقه هر در ديوارها مقطع سطح مجموع

 درصد75 از عرضي ساختمان و از امتدادهاي طولي

 3-2بند  استاندارد 6يشماره جدول در مندرج مقادير
 از نسبي ديوار مقدار 3 جدول مطابق  .است كمتر

استاندارد  توسط شده تجويز حداقل
 .است تركم 1-2بند 

  

 يك هر در و هر طبقه در ديوارها مقطع سطح مجموع  نقص دارد

 مقدار  از ساختمان عرضي و امتدادهاي طولي از

Ai2.تر استكم 1- 2استاندارد بند  4-7ي رابطه  

 با طبقه سختي مركز از ديوار دورترين برشي تنش

استاندارد  5-7بطه را( Vαتر از پيچش، بيش احتساب
  .است) 1-2بند 

عدم انسجام 
ساختمان و 

 سامانهنداشتن 
  ي كمكيثانويه

 يك عنوان به قائم و افقي بنديكالف فاقد ساختمان

 9-3بند  در مندرج ضوابط طبق ثانويه كمكي، سامانه
  .است 3-2استاندارد بند 

با توجه به نتايج سونداژ كالف افقي و 
مان وجود قائم منسجمي در ساخت

  .ندارد
  .نقص دارد

نامنظمي در 
  پالن

 در طبقه هر جرم مركز و سختي مركز بين يفاصله

بعد  درصد20 از بيش اصلي دو محور از يك هر امتداد
 كلي ساختمان، تقارن عدم به توجه با  .است محور آن بر عمود ساختمان

 .است پالن نامنظم در ساختمان

  
- به اصلي محور دو يك از هر به نسبت ساختمان پالن  .نقص دارد

  .نامتقارن است طوركلي
 مندرج مقادير از ساختمان پالن در آمدگي پيش ابعاد

  .نمايدمي تجاوز 3-2استاندارد بند  3-3بند  در

نامنظمي در 
  ارتفاع

 كه ايطبقه يعني ضعيف يطبقه داراي ساختمان

 يطبقه برشي مقاومت درصد 80از  آن برشي مقاومت
  .باشداست، مي تركم قانيفو

طبقه  رسدمي نظر به كه چند هر
و  نداشته وجود ساختمان در ضعيف

و جرم  هندسه در نامنظمي ساختمان
 امتداد قائم در ساختمان اما، ندارد

برخي از  كه چرا است، ناپيوسته
 اول و طبقه در دوم طبقه ديوارهاي

 يعني است، ناپيوسته قائم امتداد در ساختمان  .نقص دارد

 تراز در و نيافته زمين امتداد تا آن باربر ديوارهاي

  .اندگشته قطع باالتر

 بنايي اي ساختمان مصالحسازه سامانهبه  مربوط كنترل نواقص -12جدول 
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  ادامه-12جدول
  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 بعد يعني است هندسه در نظميبي داراي ساختمان

 طبقات افقي بعد از تربيش درصد 30 طبقه يك افقي

  .باشدمجاور مي

 همين دليل به. ندارند ادامه همكف

  .باشدارتفاع مي در نامنظم ساختمان

 جرم يعني است، جرم در نظمي بي داراي ساختمان

 طبقات موثر جرم از بيشتر درصد50 طبقه يك موثر

  .باشدآن مي مجاور

نامناسب بودن 
  پي

 يا غيرمسلح بتن از باربر ديوارهاي پي كه صورتي در

 عرض و عمق باشد، شده سنگ ساخته الشه و شفته

 .وجود ندارد ديوارها زير در پي كهشب  .تر است كم ديوار دو برابر ضخامت از پي

  .نقص دارد  
 ديوارهاي زير در پيوسته يشبكه يك صورتبه پي

  .ندارد قرار باربر

متقابل  ضربات
  ساختمان مجاور

 از تربيش يا نصف از تركم ارتفاع با مجاوري ساختمان

 مورد ساختمان با طبقاتش تراز مجاوري كه ساختمان  .داردننقص   .ندارد ساختمان مجاور وجود  .دارد قرار آن كنار در بررسي ساختمان مورد دوبرابر

  .دارد قرار آن كنار در نمايدمطابقت نمي بررسي
 

 بنايي اي ساختمان مصالحسازه سامانهبه  مربوط كنترل نواقص -12جدول 



37 

  

  ي ديوار نسبي در طبقاتمحاسبه -13جدول 
 9حداقل براساس جدول  ديوار نسبي مساحت طبقه مساحت ديوار  جهت  طبقه

   3-2استاندارد بند 
حداقل بر اساس 

  1-2ندارد بند استا
  x 5/24  613  040/0  08/0  06/0  كفهم
  y  7/31  613  051/0  08/0  06/0  كفهم

  x 22  613  036/0  06/0  045/0  اول
  y  3/35  613  057/0  06/0  045/0  اول
  x 9/36  613  060/0  04/0  03/0  دوم
  y  9/32  613  054/0  04/0  03/0  دوم

  

  ارزيابي ديوارهاي باربر 6-3- 5
  .انجام گرفته است 14باربر در جدول كنترل ديوارهاي 

يك متر از  1-2اندارد بند تاس 6- 7جهت كنترل تنش خمشي ناشي از لنگر خارج صفحه ديوار براساس رابطه 
  .شودمتر كنترل مي 3متري به ارتفاع سانتي35ديوار 

  : د ازخيزي و ضريب اهميت ساختمان به ترتيب عبارتنبراي ساختمان آموزشي در تهران ضريب لرزه
0.35=A  

1.2=I 

  :كيلوگرم بر متر مربع وزن واحد طول ديوار برابر است با 650با فرض وزن واحد سطح 
kg 1950=650 ×1×3=Wp   

  :ي ديوار برابر است باي خارج از صفحهو نيروي زلزله
Kg 573.3=1950×1.2×0.35×0.7=AIWp 0.7=Fp  

  :و تنش ناشي از خمش به ترتيب عبارتند از اساس مقطع يك متر از ديوار براي خمش دور محور ضعيف
3

2

20416
6

35100
cmS 


  

221.4
20416

1503.573
cm

kg
S

M
fb 


  

متر مربع كيلوگرم بر سانتي 120گفته شد، مقاومت فشاري آجر ديوارها برابر با  5- 5طور كه در بند همان
  .شودبرآورد مي

2
` 120

cm
kgfcb   

  : اري ديوار برابر است باتنش مجاز فش 4-2طبق استاندارد بند 
`

cbcb mff   
  : ، بنابراين داريم 106/0برابر است با  4- 2براي مالت ماسه سيمان طبق استاندارد بند  mمقدار 

27.12120106.0
cm

kgfcb   
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ه با توج. شودمحاسبه مي 3- 2استاندارد بند  8-2 بند1 يتبصره از ديوار كششي مقاومت دستورالعمل مطابق
 تنش بنابراين ،است فوق در شده محاسبه فشاري مقاومت درصد15 كششي مجاز تنش 3-2به استاندارد بند 

  :با است برابر مجاز كششي
29.17.1215.0

cm
kgftb   

 .ندارد را نظر مورد صفحه از خارج مقاومت ديوار و بوده تربيش مجاز تنش از كششي موجود تنش بنابراين

  
 

 ادامه-14جدول
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  نوان نقصع

نامناسب  اجراي
بنايي  واحدهاي
 باربر ديوارهاي

  

 سيماني بلوك يا آجر با كه ديوارهايي

 كه اندشده طوري چيده اند، شده ساخته

 بين واحدهاي مناسبي افقي پوشانيهم

 هم روي قائم درزهاي يا نبوده بنايي برقرار

  .گيرندمي قرار
 هاي بررسي و سونداژها در

 از كدامانجام گرفته هيچ

 اين مشروح در مشكالت

 .است نشده گزارش بخش

  

  .نقص ندارد

 واحدهاي شامل كه ديوار مقطع از سطحي

 خارجي و داخلي ي رجكننده متصل بنايي

سطح  كل درصد10 از تركم باشدمي ديوار
 هاواحد اين ي فاصله يا و است ديوار مقطع

  .است ترمتر بيشسانتي 60 از
 از ناشي احتمالي مورب هايترك عرض

 مترميلي 3 از بيش ناهمگون ديوار، نشست

  .است
  .شدگي استكج يا دادگيشكم داراي ديوار

 نامناسب اجراي

 بين قائم درزهاي

  بنايي واحدهاي

 با كامال بنايي واحدهاي بين قائم درزهاي

  .است نشده پر مالت
به خوبي  بين قائم درزهاي

  .نقص ندارد  .اندشده پر مالت با

 نبود و ناپايداري

 از خارج مقاومت

 ديوار صفحه

  

 10از  ديوار h/t ضخامت به ارتفاع نسبت
  .كندتجاوز مي

. متر است 3ارتفاع طبقات 
 35با توجه به ضخامت 

متري ديوارها، نسبت سانتي
 5/8ارتفاع به ضخامت ديوار 

. تر استكم 10 است كه از
با تجه به محاسبات انجام 
گرفته ديوار فاقد مقاومت 
الزم در تحمل تنش خمشي 
ناشي از لنگر خمشي خارج 

  .نقص دارد

 لنگر از ناشي شده ايجاد خمشي تنش

 اثر تحت كه ي ديوارصفحه از خارج خمشي

 6-7 يرابطه طبق ديوار بر عمود نيروي
 از بيش آيد،مي دستبه 1-2استاندارد بند 

 1ي براساس تبصره ديوار كششي مقاومت
طبق بند . است 1-2استاندارد بند  8-2بند 

 مالت مجاز كششي مقاومت توانمي مذكور

 بنايي ساختمان به ديوارهاي باربر مربوط كنترل نواقص -14جدول 
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 ادامه-14جدول
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  نوان نقصع

 هاآن فشاري مقاومت درصد15 تا حداكثر را

  .نمود منظور 4-2استاندارد بند  در مندرج
  .از صفحه است

 متر4 از ناييب مصالح ديوار آزاد ارتفاع  ديوار زياد ارتفاع

  .است تربيش

از  كدام هيچ آزاد ارتفاع
 تربيش متر4  از ديوارها

  .نيست
  .نقص ندارد

- بيش متر5 از بنايي مصالح ديوار آزاد طول  ديوار زياد طول

  .است تر

در  ديوارها اكثر آزاد طول
تر بيش متر 5از  xجهت 
  .است

  .نقص دارد

 ديوار در تراكم نبود

  

- يك از ديوار هر رد بازشوها سطح مجموع

 در بازشوها سطح مجموع  .است تربيش آن ديوار سطح سوم

 جمله از(از ديوارها  اي پاره

 در تمام  Mمحور ديوار

 آن سطح سوميك از )طبقات

 در موضوع اين .است تربيش

 بازشوها طول مورد مجموع

 ضابطه .صادق است هم

 در بازشوها نيز افقي فاصله

شده  نقض ديوارها از ايپاره
 با بازشو ساختمان  .است

 ندارد متر5/2 از ترابعاد بزرگ

 نظر اين از قائم كالف نبود و

 .كندنمي مشكلي ايجاد

  

  .نقص دارد

 از ديوار  باربر هر در بازشوها طول مجموع

  .است تربيش طول ديوار نصف

 ارتفاع دوسوم از بازشو دو افقي يفاصله

- يك از يا خود طرفين ترين بازشويكوچك

 تركم دو بازشو آن طول مجموع ششم

  .است
 از تربزرگ ابعاد با بازشوهاي طرفين در

 هايكالف به كه قايمي هايمتر كالف5/2

 هستند، آن طبقه متصل پايين و باال افقي

 درگاه بازشوهاي نعل و يا است نشده تعبيه

نشده  مهار طرفين قائم هايدر كالف مذكور
  .است

از  م بازشوهاك يفاصله
 ديوار انتهاي

  

 خارجي بر از ديوار در بازشو اولين يفاصله

 بازشو ارتفاع سوم دو تر ازكم ساختمان

 قايم قرار كالف آن طرفين در و است

  .است نگرفته

 خارجي بر از فاصله مورد در

 در ضابطه اين ساختمان

 ديوار قبيل از ديوارها ايپاره

  .است نشده رعايتM محور

  .دنقص دار

 ديوار در انفصال

  

 ديوار يك مختلف هايقسمت اجراي در

 از باربر متقاطع ديوار ي دوگوشه يا و باربر

  .است شده استفاده گيرروش هشت

 از استفاده سونداژها نتايج

 گوشه در گيرروش هشت

 تاييد را ديوارهاي متقاطع

   .كندمي
 عبور شده انجام هايبازرسي

 ضخامت با و دودكش لوله

 ضخامت ششميك از شبي

 ديوار درون از كه دودكشي يا و لوله قطر  .نقص دارد

 ضخامت ششميك از نمايد، بيش مي عبور

  .است ديوار
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 ادامه-14جدول
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  نوان نقصع

 براي متر سانتي8/5(ديوار 

 نشان )متريسانتي35 ديوار

  .دهدنمي

 مناسب اتصال نبود

  ديوار دال به

 طور به را خود بار سقف باربر تيرهاي

 منتقل بنايي مصالح ي ديوارباال به مستقيم

 يا كالف از منظور اين براي و كنندمي

ي صفحه يا و بتني فلزي، چوبي، زيرسري
  .است نشده استفاده گاهتكيه

 وجود سونداژها نتايج

 ديوار روي تيرهاي سرتاسري

 از بار وظيفه انتقال كه را

ديوار  باالي به هاتيرچه
-مي انجام را بنايي مصالح

 اما  .دهدمي دهند نشان

 اين ها بهتيرچه اتصال

نيز  و سرتاسري تيرهاي
 مناسب ديوار به تيرها اتصال

  .باشدنمي

  .نقص دارد

در برابر  مقاومت نبود
  رانش سقف نيروي

خيز  نسبت ساختمان خارجي هايدهانه در
 آن يقاعده نصف از سقف قوسي )ارتفاع(

 بتني يا چوبي، فلزي كالف از و است تركم

  .است نشده استفاده سقف ارمه براي

 قوسي سقف فاقد ساختمان

  .نقص ندارد  .است
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  هاارزيابي دال 6-4- 5
 ساختمان هايدال شود،مي مشاهده جدول اين در كه همانطور .است گرفته انجام 15ها در جدول كنترل دال

  .هستند پذير آسيب دال در بزرگ بازشوهاي وجود و سقف انسجام عدم داليل به
  بنايي ساختمان هايدال به مربوط نواقصكنترل  -15جدول 

  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

  دال زياد وزن
 مسطح بنايي مصالح دال ضخامت

حد  از قوسي و )ضربيطاق يا چوبي(
  .است تربيش متعارف

-نشان شده انجام سونداژهاي

 وزن با ضربيطاق دهنده سقف

  .است معمول
  .نقص ندارد

 سقف انسجام عدم

  

 3-11-3بند در مندرج ضوابط
 نشده رعايت 3-2بند    استاندارد

  .است

 سقف در ها آهن تير بين فاصله

 است مترسانتي 90 ضربيطاق

الف -1-3-11-3ضابطه  كه
 برآورده را 3-2استاندارد بند 

به  هاتيرچه اتصال اما كندمي
ضوابط  ديوار به و همديگر

-3ب و -1-3-11-3هايبند
  .كندج را برآورده نمي-11-3-1

  .نقص دارد

طول  كوتاهي
تيرهاي  گاهيتكيه

  سقف

 طاق سقف تيرهاي گاهيتكيه طول

 يا تير ارتفاع از چوبي سقف يا ضربي

  .است تركم مترسانتي 20

 سقف تيرهاي گاهيتكيه طول

-سانتي 25ضربي حدود  طاق

  .متر است
  .نقص ندارد

 وهايبازش وجود

  دال در بزرگ

 درصد50 از بازشو سطوح مجموع

  .است تربيش ديافراگم كل سطح
 در موجود بازشوي تنها

-مي پله راه ديافراگم بازشوي

 درصد50 آن از سطح كه باشد

 .تر استكم ديافراگم كل سطح

 طول چهارم يك از آن طول اما

 .نيست تركم مجاور باربر ديوار

  

  .نقص دارد
 از باربر ديوار جاورتم در بازشو طول

  .نيست تركم ديوار طول چهارميك

 باربر ديوار مجاورت در بازشو طول

  .است متر2 از تربيش

تغيير شكل زياد 
  دال

 ديافراگم عرض به دهانه طول نسبت

 چوبي،( پذير انعطاف هايسقف در

 يساختهپيش قطعات ضربي،طاق

  .است 3 از بيش )رويهبتن بدون

 عرض به دهانه طول نسبت

ها ي سقفدر كليه ديافراگم
  .است 3تر از كم

  .نقص ندارد

  



42 

  

 ساختمان اعضاي اتصاالت ارزيابي 6-5- 5

ها و ضعف اتصال بين ديوارهاي باربر و دال و نيز ضعف اتصال بين تيغه 16با توجه به موارد مذكور در جدول 
 . ديوار باربر وجود دارد

  بنايي ساختماناتصاالت اعضاي  به مربوط نواقصكنترل  -16جدول 
  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي  وجود نقص  عنوان نقص

اتصال نامناسب 
  ديوارهاي متقاطع

باربر  ديوارهاي در بنايي واحدهاي
در  و چيده نشده تراز يك در متقاطع

  .اندنشده آورده باال سطح يك

 ديوارهاي سونداژ، نتايج به توجه با

 شده تراز چيده يك در متقاطع باربر

 در .است آمده باال سطح يك در و

 روش از هم متقاطع اجراي ديوارهاي

 .است شده استفاده گيرهشت

  

استاندارد بند   3-10-3  بند ضوابط  .نقص ندارد
 ديوارهاي اجرا نشده يا در اجراي 2-3

و  فلزي بتني، هايكالف از متقاطع
  .است نشده استفاده چوبي گوشه

 بين اتصال ضعف

 و باربر ديوارهاي

  دال

 تراز در بنايي مصالح باربر ديوارهاي

استاندارد  2-11-3بند  طبقات مطابق
 در افقي كالف وجود عدم به توجه با  .اندبه دال متصل نشده 3-2بند 

 2-11-5ضوابط بند  ديوارها باالي
  .شودبرآورده نمي

 نيروي ندتوانمي دال و ديوار اتصال  .نقص دارد

ي از رابطه كه را ديوار يصفحه بر عمود
-مي محاسبه 1-2استاندارد بند  7-6

  .نمايد تحمل شود

 و تيغه اتصال ضعف

 باربر ديوار

  

 يا زمانهم طور به متكي يتيغه و ديوار

 گيرهشت صورت يا به و الريز صورت به

- 3 بند در مندرج ضوابط و نشده چيده
 رعايت نيز 3-2استاندارد بند  7-5

  .است نشده

-مي نشان گرفته انجام سونداژهاي

 صورت ها بهتيغه و ديوارها كه دهد

 .اندشده اجرا هم از جدا

  

  .نقص دارد
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  ايارزيابي اجزاي غيرسازه 6-6- 5
  .ها مشكل دارندپناه، جان17با توجه به ارزيابي انجام گرفته در جدول 

   بنايي ساختمان اييرسازهغاجزاي  به مربوط نواقصكنترل  -17جدول 
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 ديوارهاي ضعف

  هاتيغه و غيرباربر
 مندرج ضوابط بايد هاتيغه و غيرباربر ديوارهاي

  .را دارا باشند 3-2استاندارد بند  7-3بند   در
 به مناسب اتصال هاتيغه

  .دنقص دار  .ندارند طبقه سقف

ضعف نماي 
  ساختمان

استاندارد بند  12-3بند ضوابط كه صورتي در
 در مورد نماسازي رعايت نگرديده باشد، 2-3

  .است پذير آسيب ساختمان نماي

 با زمانهم نما آجر اجراي

 .گرفته است انجام ديوار

  
  .نقص ندارد

 پناهجان ضعف

  

 مناطق براي پناهجان ضخامت به ارتفاع نسبت

 براي و 5/2از  متوسط و كم زلزله نسبي خطر با

زياد  خيلي و زياد يزلزله نسبي خطر با مناطق
  .تر استبيش 5/1از 

 50 هاپناهجان ارتفاع
 هاآن ضخامت و مترسانتي

 با  .است مترسانتي 20

قرارداشتن  به توجه
با  منطقه در ساختمان

  .دارد نقص زياد خطر

  .نقص دارد

 در مندرج ضوابط ايستيب دودكش اجراي در  دودكش ضعف

  .نقص ندارد  .دودكش ندارد  .رعايت شده باشد 3-2استاندارد بند  8-3بند 

  

  كالف سامانهارزيابي  6-7- 5
 امكان و بوده كالف بدون سنتي بنايي مصالح ساختمان نوع از ساختمان بندي،كالف سامانه نبود به توجهبا 

 .است پذيرآسيب بنديكالف سامانه وجود عدم دليل به مانساخت ديگر عبارت به .ندارد وجود بند اين كنترل

  نتيجه ارزيابي ساختمان  7- 5
 :دارد بهسازي به نياز و بوده پذيرآسيب زير داليل به بررسي مورد ساختمان گرفته انجام هايبررسي با

 بار؛ مسير نبودن كامل 7-1- 5

 ساختمان؛ برشي مقاومت نبودن كافي 7-2- 5

 پالن؛ در نامنظمي 7-3- 5

 ارتفاع؛ در نامنظمي 7-4- 5

 پي؛ بودن نامناسب 7-5- 5

 ديوار؛ صفحه از خارج مقاومت نبود و ناپايداري 7-6- 5

 ديوار؛ زياد طول 7-7- 5

 ديوار؛ در تراكم نبود 7-8- 5

 ديوار؛ انتهاي از بازشوها كم يفاصله 7-9- 5

 ديوار؛ در انفصال 7-10- 5
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 ؛ديوار به دال مناسب اتصال نبود 7-11- 5

 سقف؛ انسجام عدم 7-12- 5

 دال؛ در بزرگ بازشوهاي وجود 7-13- 5

 دال؛ و باربر ديوارهاي بين اتصال ضعف 7-14- 5

 باربر؛ ديوار و تيغه اتصال ضعف 7-15- 5

 ها؛تيغه و غيرباربر ديوارهاي ضعف 7-16- 5

 .پناهنجا ضعف 7-17- 5

 هانقص باالي تعداد به توجه با رسدمي نظر به .ندارد قرار مناسبي وضعيت در ساختمان فوق شرايط به توجه با

 تحليل يك حال هر به .نباشد صرفه به مقرون ايلرزه بهسازي انجام ساختمان موجود هايضعف نوع و

 .نمايد مشخص بهسازي روند يادامه جهت را ساختمان وضعيت تواندمي مرحله اين در اوليه اقتصادي

  بناييي مصالح مثال ساختمان دوطبقه    6
  تعريف مثال  6-1

 ساختمان اين موقعيت  .است اداري كاربري با بنايي يطبقهدو ساختمان يك بخش اين در شده انتخاب مثال

 مساحتو  36×15ابعاد كلي پالن . باشدمي II  نوع از 3-2بند  استاندارد طبق محل و خاك تبريز شهر در

 برداشت نتايج و نبوده دسترس در ساختمان اين براي اوليه معماري هاينقشه .است مربع متر1100 زيربنا

 .گرددمي ارايه ادامه در معماري

 بررسي مورد ساختمان با اوليه آشنايي و محل از بازديد 6-2

 بهسازي عمليات امكان برداري،بهره دوران در نگهداري كيفيت ظاهري، نظر از ساختمان موجود وضعيت

 وجود و زمين شيب زيرزميني، آب سطح خاك، جنس( ساختگاه زمين يطشرا و مجاور ابنيه شرايط احتمالي،

  .است شده تكميليك  شماره ليست چك آن اساس بر و شده بررسي )غيره و شيرواني
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  بازديد محلي  -ي يكليست شمارهچك
 :ساختمان آدرس - 1

 :ساختمان اصلي ورودي در جغرافيايي عرض و طول - 2

  :نساختما و زمين موقعيت كروكي - 3
 :منطقه توپوگرافي وضعيت - 4

  � پست نواحي و القعرخط بر واقع ساختمان               �  تند سراشيبي با الراس خط بر واقع ساختمان

   �      تند شيب با زمين روي بر ساختمان                 �  خاكبرداري يا خاكريزي مجاورت در ساختمان

 � بله                     ■  خير     باشد؟ گرديده احداث دستي خاك روي بر ساختمان دارد احتمال آيا - 5

  � بله                     ■    خير                          است؟ شده ديده منطقه در روانگرايي يسابقه آيا - 6

 � بله                     ■    خير                                 دارد؟ وجود منطقه در روانگرايي احتمال آيا - 7

 � بله                    ■     خير                       است؟ شده ديده منطقه در لغزش زمين يسابقه آيا - 8

 � بله                     ■    خير                              دارد؟ وجود منطقه در لغزشزمين احتمال آيا - 9

 دارد؟ وجود قنات يا و بزرگ هايحفره تونل، ساختمان نزديكي در آيا -10

 :ساختمان از فاصله    ، � بله      ■  خير

  كند؟ مي عبور مترو خط ساختمان نزديكي از آيا -11
 :ساختمان از فاصله    ، � بله     ■  خير

  � بله                     ■    خير            است؟ گرفته قرار قنات مسير يا محدوده در ساختمان آيا -12
 � بله                     ■    خير                             است؟ شده ساخته مسيل در ساختمان آيا -13

 اي متراكمخاك ماسه :خاك توجه قابل و اصلي هايويژگي -14

  :مجاور هايساختمان وضعيت -15
  )فاصله و اختالف تراز طبقات بين دو ساختمان(داردمجاورت مجاورت ندارد  وجوه ساختمان

  ...........................:�■  وجه شرقي
  ...........................:�■  وجه غربي
  ...........................:�■  وجه شمالي
  ...........................:�■  وجه جنوبي

  ساختمان مجاور شناسايي وضعيت اجزاي مشترك با -16
  توضيح نوع اشتراك

    ستون مشترك �
    تير مشترك �
    سقف مشترك �
    ي مشتركپله �
    ديوار مشترك �
    ساير �
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  :بررسي احتمال آسيب ناشي از ساختمان مجاور -17
  )محل و نوع(توضيح ديدگينوع خطر آسيب

    سقوط اجزاي سست �
    انفجار �
    سوزيآتش �
    شت مواد شيميايين �
    ساير �

 �بد         �متوسط       ■ خوب است؟ چگونه رطوبتي نظر از ساختمان ظاهري وضعيت -18

 دارد؟ وجود ديوارها در رويت قابل كهاي تر آيا -19

 شود تشريح ايجداگانه يبرگه در هاآن موقعيت و هاترك مشخصات ، �بلي              ■ خير

 شود؟ مي مشاهده اي سازه غير يا اي سازه ديوارهاي در ودگيفرس آيا -20

  � يرخ)                     � زياد شدت با        � متوسط باشدت    ■ كم باشدت( ■  بلي

 باربر؟ ديوارهاي در استفاده مورد بنايي واحدهاي -21

  .........................................�ساير                   �سنگ         �   بلوك             ■  آجر

درفصل تابستان در تمام روز  است؟ چگونه مختلف هايزمان در ساختمان در بهسازي عمليات انجام امكان -22
 .ممكن است

ساختماني در مجاورت آن قرار  كنند؟مي ايجاد بهسازي عمليات انجام راه در مانعي مجاور هايساختمان آيا -23
 .ندارد

 مانند محلي مشاهده قابل سوابق به توجه با زيرزميني آب سطح و جنس نظر از ساختمان اطراف زمين وضعيت -24

 .است واقع متر ده از بيش عمقي در حداقل زيرزميني آب است؟ تراز چگونه اطراف هايگودبرداري

 يا است موجود مرتبط آالت نماشي استقرار براي الزم فضاي و بهسازي عمليات انجام براي الزم يمحوطه -25

 بله خير؟

 خير شود؟ ذكر آن ظرفيت و تعداد است؟ آسانسور داراي ساختمان آيا -26
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  كيفي ارزيابي -دو يشماره ليست چك
  2از  1صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

    ارزيابي كلي سازه -1

 نامشخص ٱ خيرٱ بله■ دارند؟ ادامه پي روي تا ثقلي بار انتقال مسيرهاي آيا-1

 نامشخص ٱ خيرٱ بله■ دارند؟ ادامه پي روي جانبي تا بار انتقال مسيرهاي آيا-2

 وجود ندارد ■ )تر از مقدار مجازبيشٱ تر از مقدار مجازآمٱ( وجود دارد  ٱ:                        هاي مجاوردرز انقطاع با ساختمان-3

   وجود ندارد ■ وجود دارد ٱ ي مجاورهااي مشترك بين ساختماناجزاي سازه-4
 خير ■  )ساير موارد ٱ –سوزي آتشٱ  -سقوط اجزاي سست(بلهٱ دارد؟ وجود مجاور هاي ساختمان از ناشي آسيب بروز احتمال آيا-5

  )نامنظمي هندسيٱ  نامتناسب جرم در پالنتوزيع  ٱ  باربر جانبي سامانهعدم تقارن اعضاي  ٱ( نامنظم ٱمنظم     ■:         به طور كلي، سازه در پالن-6
 نامشخص ٱ  )نامنظمي هندسي ٱ  -توزيع نامتناسب جرم ٱ -طبقه نرم يا ضعيف  ٱ( نامنظم ٱمنظم    ■:         به طور كلي، سازه درارتفاع-7

 نامشخص ٱ كم■ متوسطٱ زيادٱ احتمال وقوع پيچش چقدر است؟             -8

 نامشخص ٱ خير■ بلهٱ ر جانبي در ارتفاع تغيير صفحه دارند؟آيا اعضاي بارب-9

 نامشخص ٱ خيرٱ بله■اند؟هاي داخلي به طور منظم و متقارن در كف طبقات توزيع شدهآيا تيغه-10

    پي  - 2

  )غير يكنواخت ٱ –يكنواخت  ٱ(وجود دارد   ٱ وجود ندارد ■  :نشست در سازه-11
    نامشخص ■  (............................)نامناسب  ٱ مناسب ٱ  : هاوضع ظاهري پي-12
   خيرٱ بله■ ها در يك تراز قرار دارند؟آيا پي-13
  متر٢تر از آمٱ   متر١٠متر تا ٢بين  ٱ  متر٢٠مترتا١٠بين ■        متر٢٠بيش از ٱ تراز آب زيرزميني نسبت به سطح زمين چقدر است؟-14
 نامشخص ٱ خير■ بلهٱ شستگي و سايش خاك اطراف پي وجود دارد؟آيا شواهدي از خاك-15

 نامشخص ٱ خير■ بلهٱ آيا پي مشترك با سازه مجاور دارد؟-16

    هاها و بامكف - 3

   خير■ بلهٱ دارد؟ وجود ساختمان، دوم بعديك از بيش عرض با كف در بازشوهايي آيا-17
    نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را بام و هاكف پارچگي يك و انسجام-18
  مصداق نداردٱ  خطر سقوط وجود داردٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را سازه اجزاي به بام قطعات اتصال-19
  نامشخصٱ خير■ بلهٱ شود؟ مي ديده بتني هاي سقف در غيرعادي هايترك آيا-20
  مصداق ندارد ■ خيرٱ بله ٱ  اند؟ شده مهار سقف اسكلت به مطلوب طوربه ها ورق سقف، در اردموج هايورق از استفاده صورت در-21
  مصداق ندارد ■ نامشخصٱ خير ٱ بله  ٱ هستند؟ عرضي كالف داراي هاتيرچه متر،4 از بيش هاي دهانه با بلوك تيرچه هاي سقف در-22
 نامشخص  ■ خيرٱ بله ٱ است؟ شده متصل مناسب طورهب سري زير عناصر به هاگاهتكيه محل در سقف سامانه-23

    ساختمان بنايي - 4

 غيرقابل تشخيص ٱ خيرٱ هابله در زير سقف■بله در زير ديوارها     ■ دارد؟ وجود ساختمان در افقي كالف آيا-24

 غيرقابل تشخيص ٱ خيرٱ بله■ دارد؟ وجود ساختمان در قائم بنديكالف آيا-25

  مصداق نداردٱ غيرقابل تشخيص■ بد ٱخوب             ٱ شود؟ مي ارزيابي چگونه هم به هاآن اتصال قائم و افقي هايكالف وجود ورتص در-26
  مصداق ندارد■ غيرقابل تشخيصٱ خير ٱ                بلهٱ است؟ شده اجرا اضافي هايكالف هاآن در ديوارها مجاز ارتفاع رعايت عدم صورت در-27
  مصداق ندارد■ غيرقابل تشخيصٱ بد ٱخوب             ٱ است؟ شده رعايت حد چه تا الزم تمهيدات طبقات در سطح اختالف وجود صورت در-28
    نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را اجرا كلي كيفيت-29
 غير قابل تشخيصٱ خير■ بلهٱ هستند؟ ضربه يا و سوزيآتش از ناشي قبلي آسيب يسابقه داراي باربر اجزاي آيا-30

 آجر فشاري ■ بلوك سيمانيٱ بلوك سفالي ٱآجر سفالي                      ٱ است؟ نوعي چه از باربر ديوارهاي مصالح-31

 نامشخص ٱ خاك و گلٱ ماسه آهك ٱماسه سيمان                    ■ چيست؟ باربر ديوارهاي مصرفي مالت-32

 نامشخص ٱ  (.............) نامناسب  ٱ مناسب ■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را مصرفي مالت كيفيت-33
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  2از  2صفحه   ليست ارزيابي كيفيچك

  نامشخص ٱ  (.................)نامناسب ٱ مناسب■ كنيد؟مي ارزيابي چگونه را ديوارها اجراي كيفيت-34
  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خير ■بله                           ٱ اند؟ شده قطع ديوارها و هاتيغه انقطاع، درز محل در آيا-35
  بد ■ متوسطٱ خوبٱ است؟ چگونه پالن در نظم نظر از باربر ديوارهاي در بازشو توزيع-36
  خير ■ ...........).ساير موارد ٱ  ناشي از نشست  ترك عموديٱترك ضربدري ناشي از زلزلهٱ( بلهٱشود؟      مي رويت ديوارها در ترك آيا-37
  مصداق نداردٱ نامشخصٱ خير ■بله                           ٱ اند؟شده مهار مناسب طوربه هاپناهجان آيا-38
      اياجزاي غير سازه - 5

   وجود ندارد    ■  وجود دارد ٱ  قطعات الحاقي بيروني 1- 5

  خيرٱ  )مهار نامناسب به سازهٱ  مهار مناسب به سازهٱ(بله                   ٱ دارد؟ وجود الحاقي قطعات ساختمان از خارج در آيا-39
  خيرٱ بلهٱ بينند؟مي صدمه افراد الحاقي، قطعات سقوط صورت در آيا-40

 نماي در معماري فقط جنبه با خاص الحاقي قطعات آيا-41

  دارد؟ وجود ساختمان
  خيرٱ  )ايناپايداري لرزهٱ  اي مناسبپايداري لرزهٱ(            بله  ٱ

 سازه به مناسب طور به نما در موجود ملحقات ساير و هانرده-42

  اند؟ شده متصل
  مصداق نداردٱ خيرٱ  بلهٱ

  الزم نيست-دوجودندارٱ الزم است-وجودندارد ٱ  الزم است-وجودداردٱ دارد؟ وجود ساختمان در فرار يپله آيا-43
 بيروني هايطره و هاتراس يا بام يلبه در سنگين قطعات آيا-44

  دارد؟ وجود ساختمان
  خيرٱ  )بدون مهارٱ  مهار نامناسب ٱمهار مناسبٱ(بله        ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ■  آويزها و قطعات درون ساختمان 2- 5
  خير■  )مهار نامناسبٱ  مهار مناسب ٱ(بله                              ٱ دارد؟ وجود ساختمان در سنگين آويزهاي-45
  خير■ بلهٱ اند؟ شده مهار خوبي به هستند، متصل ديوارها به كه قطعاتي-46

 بدون خطر ٱ كم■ زياد ٱ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را افراد و سازه به آسيب و تجهيزات لغزش يا و واژگوني خطر-47

 به مناسب طور به تجهيزات و لوازم ساير و كمدها ها،قفسه ياآ-48

  اند؟ شده مهار سازه و ديوار و كف
  خير■  )مهار نامناسبٱ  مهار مناسب ٱ(بله                              ٱ

    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد  ■  تاسيسات مكانيكي 3- 5
   خيرٱ بله■ است؟ مناسب هاكانال مهار يفاصله آيا-49
   خير■ بلهٱ هستند؟ مناسب اتصاالت داراي هاگاهتكيه محل در هالوله آيا-50
  مصداق نداردٱ خيرٱ   بله ■ اند؟ شده اجرا صحيحي طور به انقطاع، درز يا و ديوار از عبور محل در هاكانال و هالوله-51
    وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ■  هاشيشه 4- 5

   خير■ بله ٱ هستند؟ برخوردار مناسبي پايداري از زلزله برابر در ها هشيش قاب آيا-52
 خير ٱ بله■ شود؟ مي شيشه شكستن باعث سازه تغييرشكل كه است ايگونه به قاب در هاشيشه قرارگيري ينحوه آيا-53

 نامشخص ■ خيرٱ بله ٱ دارد؟ وجود دارند، قرار خور شيشه سطوح مجاورت در كه ايغيرسازه قطعات برخورد خطر آيا-54

   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ■  نما  5- 5

  مصداق نداردٱ نامشخص■ خيرٱبله                           ٱ شود؟ مي مشاهده نما در شكست هايرگه يا و ترك آيا-55
 نامشخص ٱ بدون خطرٱ كم ■        زياد                  ٱ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را نما مصالح سقوط احتمال-56

  مصداق ندارد ■ نامشخصٱ خير ٱبله                ٱ اند؟ شده مهار مناسب طور به هاسنگ پالك، سنگ با نماسازي در آيا-57
    وجود ندارد   ■  وجود دارد ٱ  سقف كاذب 6- 5

   رخيٱ بلهٱ است؟ اي سازه سقف به مناسب مهار داراي كاذب سقف آيا-58
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده اجرا سبك مصالح با كاذب سقف آيا-59
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده رعايت هاستون و ديوارها با كاذب سقف بين مناسب يفاصله آيا-60
   خيرٱ بلهٱ اند؟شده متصل كاذب سقف يشبكه به مناسب، طوربه جهات تمام در كاذب سقف اجزاي-61
   خيرٱ بلهٱ است؟ شده متصل سقف به مناسبي طرز به روشنايي سامانه-62
   وجود ندارد   ٱ  وجود دارد ٱ  مالحظات ايمني 7- 5

  خيرٱ بله■ است؟ مناسب امدادرساني منظور به ساختمان به دسترسي ينحوه-63

 نامشخص ٱ كم■                زياد            ٱ يكنيد؟ م ارزيابي چگونه را زلزله وقوع هنگام در سوزي آتش بروز احتمال-64
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  هاي موجودآوري و بررسي مدارك فني و نقشهجمع  6-3
 به موردنياز اطالعات تمامي بنابراين.نيست دسترس در بررسي مورد ساختمان اطالعات از مداركي گونههيچ

 :گردند تكميل و آوريجمع بايستي )است شده اشاره آن به 4- 3 بند در كه( زير شرح

 كدهاي و سقف و ديوار در بازشوها و هاداكت محل فضاها، بنديتقسيم شامل( معماري هاينقشه 6-3-1

  ؛)تطبقا ارتفاعي
  ها؛آن اجرايي جزييات و ضخامت همراه به باربر غير و باربر ديوارهاي هاينقشه 6-3-2
  ؛وطمرب جزييات همراه به وجود صورت در ثانويه سامانه و بنديكالف ينقشه 6-3-3
  جزييات سقف؛ 6-3-4
  جزييات اتصال سقف به ديوارهاي باربر؛ 6-3-5
  ها به سقف؛جزييات اتصال تيغه 6-3-6
  ها؛جزييات اتصال ديوارهاي باربر به يكديگر و به تيغه 6-3-7
 ي اصلي؛جزييات اجرايي نما و اتصاالت آن به سازه 6-3-8

  ي پي ساختمان و جزييات آن؛نقشه 6-3-9
  .العات در خصوص نوع و مقاومت مالت مصرفياط 6-3-10

  هاي معماريبرداشت نقشه 6-4
  .شودمشاهده مي 5و  4هاي هاي معماري ساختمان مورد بررسي برداشت شده است و در شكلنقشه

  
  كفپالن طبقه هم -4شكل 
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  اولپالن طبقه  -5شكل 

  

 ايسازه اطالعات برداشت 6-5

 شناسايي و سونداژ برنامه يتهيه ايسازه اطالعات برداشت در اول يمرحله اي،سازه هاينقشه نبود به توجه با

 7فصل در بنايي مصالح هايساختمان شناسايي يبرنامه از مناسب تعريف عدم به توجه با .باشدمي ساختمان
 از انتومي خصوص اين در .دارد بستگي مهندسي قضاوت به سونداژ برنامه يارايه ، 1-2استاندارد بند 

 رسم و مناسب گيرينتيجه براي پالن احتمالي تقارن يا و مختلف نقاط براي پالن در موجود هايشباهت

ي سونداژ و برداشت اطالعات در ي برنامهي ارايهنحوه .جست بهره ممكن سونداژ حداقل با ايسازه ينقشه
صار از ذكر جزييات عمليات سونداژ در اين مثال جهت اخت. ي يك ذكر شده استبراي مثال شماره 5- 5بند 

ي وجود دهندهتوان گفت نتايج سونداژهاي به عمل آمده نشاناما به طور خالصه مي. گرددخودداري مي
اي مناسبي را تشكيل سازه سامانهرسد ديوارهاي باربر هاي افقي و قائم در ساختمان است و به نظر ميكالف
  .اندداده

 از آمده دست به مقاومت و گرفته انجام ساختمان در مالت برش آزمونفته شد، گ 4-5چه در بند مشابه آن

 160 با برابر نيز ديوارها آجر فشاري مقاومت .است مربع مترسانتي بر كيلوگرم 3/3 با برابر شده گفته آزمون
  .شودمي برآورد مترمربعسانتي بر كيلوگرم

  ارزيابي ساختمان 6-6
 ارزيابي به 4بند  در مشروح هايروش با توانمي فوق شرح به سونداژ از حاصل اطالعات برداشت از پس

 .نمود اقدام ساختمان موجود وضعيت

 مي انجام زير شرح به مرحله دو در بنايي ساختمان يك ايلرزه ارزيابي شد، اشاره مذكور فصل در كه طورهمان

 :گيرد

 بنايي؛ ساختمان نوع نمودنمشخص -
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 .ساختمان نواقص نمودنمشخص -

 نمودن مشخص روند  .باشدمي داركالف بنايي مصالح ها،ژسوندا نتايج به توجه با موردنظر ساختمان نوع

 .شودمي ذكر ادامه در ساختمان نواقص

 بنايي مصالح كيفيت كنترل 1- 6-6

 . ندارد مشكلي ساختمان بنايي مصالح كيفيت 18جدول  در گرفته انجام هاي كنترل اساس بر

 بنايي ساختمان مصالح به مربوط نواقص كنترل -18جدول 

  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص
 كيفيت نامطلوب 

  بنايي واحدهاي
داراي  و نبوده سالم بنايي واحدهاي
  .هستند خوردگي ترك يا شكستگي

  و بوده سالم بنايي واحدهاي

  .ندارند خوردگي ترك يا شكستگي
  .داردنقص ن

شرايط  نداشتن
كيفيت  حداقل
 مالت

  

 بر اساس باربر ديوار مالت برشي مقاومت

-1-1-6-7(راهنما و بند ) 1-6-3(بند 
 2تر از كم 1-2استاندارد بند ) 2

  .باشدمربع مي متر سانتي كيلوگرم بر

مقاومت به دست آمده از نتايج 
 3/3برش مالت برابر با  آزمون

-بع ميمتر مركيلوگرم بر سانتي

  .باشد

  .نقص ندارد

  

  اي ساختمانسازه سامانهارزيابي  2- 6-6
جهت كنترل مقاومت . اي ساختمان نقصي نداردسازه سامانه 19 جدول در گرفته انجام هايكنترل اساس بر
 و (x)طولي امتدادهاي از يك هر در و طبقه هر در ديوارها مقطع سطح مجموع ابتدا است الزم ساختمان رشيب

 ديوارها سطح مجموع كنترل  .دهدمي نشان را ديوارها مقطع سطح قدارم 20جدول  .شود محاسبه(y) عرضي

كه مقادير با توجه به اين. گيرد نجاما 3- 2استاندارد بند  9 جدول مقادير درصد75 با بايد دستورالعمل در
جهت  ،كندورده ميرا برآ 3- 2استاندارد بند  9 جدول مندرج در مقادير درصد75 ديوار نسبي طبقات

 4-7ي اطمينان از كافي بودن سطح مقطع ديوارها، الزم است مقدار سطح مقطع ديوارها با مقادير رابطه
  . نيز كنترل شود 1- 2استاندارد بند 

 مترمربع بر كيلوگرم650 با برابر سقف سطح واحد يمرده بار سونداژ از آمده دست به سقف جزييات به توجه با

 به توجه با و متر3 برابر سقف تا كف ارتفاع و مترمربع بر كيلوگرم800 سطح واحد وزن حتسابا با .باشدمي

 :شودمي محاسبه زير شرح به ساختمان كل وزن و طبقات وزن 3 جدول از ها ديوار مساحت
W1 = 650×550 + 800×1.5×65 + 800×1.5×67.8 = 516861 kg 
W2 = 650×550 + 800×1.5×67.8 = 438860 kg 
W = W1 +W2 = 955721 kg 

  : مقدار برش پايه برابر است با
A = 0.35 
I =1 
V = 0.33×A× I×W = 0.33×0.35×1×955721=110386 kg 

  :گرددمي محاسبه زير شرح به طبقه هر برش نيروي
V

hW

hW
F

ii

ii
i 
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kgF 40120110386
6.64388602.3516816

2.3516816
1 




  
kgF 70266110386

6.64388602.3516816

6.6438860
1 




  
V1 = F1 + F2 =110386 kg 
V2= 40120 kg 

 

 از ناشي ديوار هر پاي در قائم تنش باشد،مي مترمربع بر كيلوگرم800 ديوار سطح واحد وزن اينكه به توجه با

  :با است برابر ديوار مجاز برشي تنش اين بنابر بود خواهد مربع متر سانتي بر كيلوگرم 6/0 با برابر ديوار وزن
va = 0.1 vt + 0.15 σc = 0.1×3.3 + 0.15×0.6 = 0.42 

  : برابر است با الزم ديوار مقطع سطح مقدار و

a

i
i v

V
A   

22
1 3.26262823

42.0

110386
mcmA   

22
2 7.16167300

42.0

70266
mcmA   

 

شود كه مقادير سطح ديوارها در هر دو معلوم مي 20 جدول در شده محاسبه ديوار سطح مقادير به توجه با
 .است تريشب الزم مقادير از جهت طبقه و در هر دو

  
  ادامه-19جدول

  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

كامل نبودن 
  مسير بار

 ناشي بار بتواند كه جانبي بار برابر در مقاوم سامانه يك

 و پي بين كند منتقل پي به از طبقات را زلزله از
  .ندارد وجود طبقات هايديافراگم

 دو هر در مسلح غير باربر ديوارهاي

 به طبقات از بار انتقال توانايي جهت

راستا ديوارهاي  در هر دو .دارند پي را
بابر روي هم قرار داشته و مسيرهاي 

  . بار كامل است

  .نقص ندارد
 تحمل براي مقاومت كافي يا نبوده كامل بار مسير

  .را ندارد وارد شده بارهاي

كافي نبودن 
مقاومت برشي 

  ساختمان

 يك هر در و طبقه هر در ديوارها مقطع سطح مجموع

 درصد75 از عرضي ساختمان و از امتدادهاي طولي

 3-2بند  استاندارد 6يشماره جدول در مندرج مقادير
  .است تركم

 نسبي ديوار مقدار 19 جدول مطابق

استاندارد  توسط شده تجويز حداقل از
 مجموع .استتر بيش 1-2بند 

 نيزAi مقدار  از ها ديوار مساحت

 مقدار تقارن به توجه با .است تربيش

 جهت دو هر در ديوارها در موجود

از  ناشي موجود برشي تنش افزايش
 .است منتفي نيز پيچش

 
  

 يك هر در و هر طبقه در ديوارها مقطع سطح مجموع  .داردننقص 

 مقدار  از ساختمان عرضي و امتدادهاي طولي از

Aiتر استكم 1- 2بند استاندارد  4-7ي رابطه.  

 با طبقه سختي مركز از ديوار دورترين برشي تنش

استاندارد  5-7رابطه ( Vαتر از پيچش، بيش احتساب
  .است) 1-2بند 

عدم انسجام 
ساختمان و 

 سامانهنداشتن 

 يك عنوان به قائم و افقي بنديكالف فاقد ساختمان

 9-3بند  در مندرج ضوابط طبق ثانويه كمكي، سامانه
  .است 3-2استاندارد بند 

انجام شده ، با توجه به نتايج سونداژ 
بندي افقي و قائم در ساختمان كالف
  .داردوجود 

  .داردننقص 

 بنايي اي ساختمان مصالحسازه سامانهبه  مربوط كنترل نواقص -19جدول 
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  ادامه-19جدول
  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

  ي كمكيثانويه

نامنظمي در 
  پالن

 در طبقه هر جرم مركز و سختي مركز بين يفاصله

بعد  درصد20 از بيش اصلي دو محور از يك هر امتداد
  .است محور آن بر عمود ساختمان

 هر در ساختمان جانبي باربر اعضاي

 تقارن به توجه با جهت متقارنند دو

 توانمي در ساختمان موجود هندسه

 برهم جرم تقريبا و سختي مركز گفت

 .باشندمي منطبق

  

- به اصلي محور دو يك از هر به نسبت ساختمان پالن  .داردننقص 

  .نامتقارن است طوركلي
 مندرج مقادير از ساختمان پالن در يآمدگ پيش ابعاد

  .نمايدمي تجاوز 3-2استاندارد بند  3-3بند  در

نامنظمي در 
  ارتفاع

 كه ايطبقه يعني ضعيف يطبقه داراي ساختمان

 يطبقه برشي مقاومت درصد 80از  آن برشي مقاومت
  .باشداست، مي تركم فوقاني

 طبقه دو هر در جانبي باربر سامانه

 ناپيوستگي .است سانتقريبا يك

 وجود باربر سامانهدر  نيز عمودي

 است ساختمان منظم هندسه  .ندارد

 .وجود ندارد نيز جرم در نظميبي و

  

  .داردننقص 

 يعني است، ناپيوسته قائم امتداد در ساختمان

 تراز در و نيافته زمين امتداد تا آن باربر ديوارهاي

  .اندگشته قطع باالتر
 بعد يعني است هندسه در نظميبي رايدا ساختمان

 طبقات افقي بعد از تربيش درصد 30 طبقه يك افقي

  .باشدمجاور مي
 جرم يعني است، جرم در نظمي بي داراي ساختمان

 طبقات موثر جرم از تربيش درصد50 طبقه يك موثر

  .باشدآن مي مجاور

نامناسب بودن 
  پي

 يا غيرمسلح بتن از باربر ديوارهاي پي كه صورتي در

 عرض و عمق باشد، شده سنگ ساخته الشه و شفته

  .تر است كم ديوار دو برابر ضخامت از پي

 پي وجود شده انجام سونداژهاي

 مورد زير تمامي ديوارهاي در كامل

 .كنندمي تاييد را بررسي

  

  .داردننقص 
 ديوارهاي زير در پيوسته يشبكه يك صورتبه پي

  .ندارد قرار باربر

متقابل  ضربات
  ساختمان مجاور

 از تربيش يا نصف از تركم ارتفاع با مجاوري ساختمان

  .ساختمان مجاور وجود ندارد  .دارد قرار آن كنار در بررسي ساختمان مورد دوبرابر

  .داردننقص 

 مورد ساختمان با طبقاتش تراز مجاوري كه ساختمان

  .رددا قرار آن كنار در نمايدمطابقت نمي بررسي
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  ي ديوار نسبي در طبقاتمحاسبه -20جدول 
 9حداقل براساس جدول  ديوار نسبي مساحت طبقه مساحت ديوار  جهت  طبقه

   3-2استاندارد بند 
حداقل بر اساس 

  1-2استاندارد بند 
  x 33  550  06/0  06/0  045/0  كفهم
  y  32  550  058/0  06/0  045/0  كفهم

  x 8/35  550  065/0  04/0  03/0  اول
  y  32  550  058/0  04/0  03/0  اول

  

  ارزيابي ديوارهاي باربر 3- 6-6
  .انجام گرفته است 21كنترل ديوارهاي باربر در جدول 

يك متر از  1-2بند  استاندارد 6- 7جهت كنترل تنش خمشي ناشي از لنگر خارج صفحه ديوار براساس رابطه 
  .شودمتر كنترل مي 3متري به ارتفاع سانتي35ديوار 

  : خيزي و ضريب اهميت ساختمان به ترتيب عبارتند ازضريب لرزه اداري در تبريزراي ساختمان ب
0.35=A  

1=I 

  :كيلوگرم بر متر مربع وزن واحد طول ديوار برابر است با800با فرض وزن واحد سطح 
kg 2400=800 ×1×3=Wp   

  :ي ديوار برابر است باي خارج از صفحهو نيروي زلزله
Kg 588=2400×1×0.35×0.7=AIWp 0.7=Fp  

   :اساس مقطع يك متر از ديوار براي خمش دور محور ضعيف و تنش ناشي از خمش به ترتيب عبارتند از
3

2

20416
6

35100
cmS 


  

232.4
20416

150588
cm

kg
S

M
fb 


  

  
متر مربع كيلوگرم بر سانتي160گفته شد، مقاومت فشاري آجر ديوارها برابر با  5-6طور كه در بند همان

  .شودبرآورد مي

2
` 120

cm
kgfcb   

 : تنش مجاز فشاري ديوار برابر است با 4-2طبق استاندارد بند 
`

cbcb mff   
  

 : ، بنابراين داريم 106/0برابر است با  4- 2براي مالت ماسه سيمان طبق استاندارد بند  mمقدار 

296.16160106.0
cm

kgfcb   
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با توجه . شودمحاسبه مي 3- 2استاندارد بند  8-2 بند1 يتبصره از ديوار كششي قاومتم دستورالعمل مطابق

 تنش بنابراين ،است فوق در شده محاسبه فشاري مقاومت درصد15 كششي مجاز تنش 3-2به استاندارد بند 

  :با است برابر مجاز كششي
254.296.1615.0

cm
kgftb   

 .ندارد را نظر مورد صفحه از خارج مقاومت ديوار و بوده تربيش مجاز تنش از كششي موجود تنش بنابراين

 
 ادامه-21جدول

  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

نامناسب  اجراي
بنايي  واحدهاي
 باربر ديوارهاي

  

 سيماني بلوك يا آجر با كه ديوارهايي

 كه اندشده طوري چيده اند، شده ساخته

 بين واحدهاي مناسبي افقي شانيپوهم

 هم روي قائم درزهاي يا نبوده بنايي برقرار

  .گيرندمي قرار
 هاي بررسي و سونداژها در

 از كدامانجام گرفته هيچ

 اين مشروح در مشكالت

 .است نشده گزارش بخش

  

  .نقص ندارد

 واحدهاي شامل كه ديوار مقطع از سطحي

 يخارج و داخلي ي رجكننده متصل بنايي
سطح  كل درصد10 از تركم باشدمي ديوار
 واحدها اين ي فاصله يا و است ديوار مقطع

  .است ترمتر بيشسانتي 60 از
 از ناشي احتمالي مورب هايترك عرض

 مترميلي 3 از بيش ناهمگون ديوار، نشست

  .است
  .شدگي استكج يا دادگيشكم داراي ديوار

 نامناسب اجراي

 بين قائم درزهاي

  بنايي واحدهاي

 با كامال بنايي واحدهاي بين قائم درزهاي

  .است نشده پر مالت
به خوبي  بين قائم درزهاي

  .نقص ندارد  .اندشده پر مالت با

 نبود و ناپايداري

 از خارج مقاومت

 ديوار صفحه

  

 10از  ديوار h/t ضخامت به ارتفاع نسبت
  .كندتجاوز مي

. متر است 3ارتفاع طبقات 
 35جه به ضخامت با تو
متري ديوارها، نسبت سانتي

 5/8ارتفاع به ضخامت ديوار 
. تر استكم 10است كه از 

جه به محاسبات انجام وبا ت
گرفته ديوار فاقد مقاومت 
الزم در تحمل تنش خمشي 
ناشي از لنگر خمشي خارج 

  .از صفحه است

  .نقص دارد

 لنگر از ناشي شده ايجاد خمشي تنش

 اثر تحت كه ي ديوارحهصف از خارج خمشي

 6-7 يرابطه طبق ديوار بر عمود نيروي
 از بيش آيد،مي دستبه 1-2استاندارد بند 

 1ي براساس تبصره ديوار كششي مقاومت
طبق بند . است 1-2استاندارد بند  8-2بند 

 مالت مجاز كششي مقاومت توانمي مذكور

 هاآن فشاري مقاومت درصد15 تا حداكثر را

 بنايي ساختمان به ديوارهاي باربر مربوط كنترل نواقص -21جدول 



56 

  

 ادامه-21جدول
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

  .نمود منظور 4-2استاندارد بند  در مندرج

 متر4 از بنايي مصالح ديوار آزاد ارتفاع  ديوار زياد ارتفاع

  .است تربيش

از  كدام هيچ آزاد ارتفاع
 تربيش متر4  از ديوارها
  .نيست

  .نقص ندارد

- بيش متر5 از بنايي مصالح ديوار آزاد طول  ديوار زياد طول

  .است تر

در  ديوارها اكثر آزاد طول
تر بيش متر 5از  xت جه

  .است
  .نقص دارد

 ديوار در تراكم نبود

  

- يك از ديوار هر در بازشوها سطح مجموع

-هم Dو  Aمحورهاي  در  .است تربيش آن ديوار سطح سوم

 سوميك از سطح بازشوها

 هم و تر استبيش ديوار

 نصف طول از هابازشو طول

اما  باشد،مي تربيش ديوار
 فكال وجود سونداژ نتايج

 را بازشوها در طرفين قائم

 بنابراين .دهدمي نشان

مشكلي  موجود بازشوهاي
-نمي ايجاد ديوار تراكم براي

 .كنند

  

  .داردننقص 

 از ديوار  باربر هر در بازشوها طول مجموع

  .است تربيش طول ديوار نصف
 ارتفاع دوسوم از بازشو دو افقي يفاصله

- يك از يا خود طرفين ترين بازشويكوچك

 تركم دو بازشو آن طول مجموع ششم

  .است
 از تربزرگ ابعاد با بازشوهاي طرفين در

 هايكالف به كه قايمي هايمتر كالف5/2

 هستند، آن طبقه متصل پايين و باال افقي

 درگاه بازشوهاي نعل و يا است نشده تعبيه

نشده  مهار طرفين قائم هايدر كالف مذكور
  .است

از  بازشوها كم يفاصله
 ديوار انتهاي

  

 خارجي بر از ديوار در بازشو اولين يفاصله

 بازشو ارتفاع سوم دو تر ازكم ساختمان

 قايم قرار كالف آن طرفين در و است

  .است نگرفته

 بازشوها تمام طرفين در

 .دارد وجود كالف قائم

  
  .داردننقص 

  ديوار در انفصال

 ديوار يك مختلف هايقسمت اجراي در

 از باربر متقاطع ديوار ي دوگوشه يا و ربربا

  .است شده استفاده گيرروش هشت

 كالف وجود ها سونداژ نتايج

ديوارهاي  يگوشه قائم در
 .كندمي را تاييد متقاطع

 عبور انجام شده هاي بازرسي

 با ضخامت دودكش و لوله

 ششم ضخامتيك از بيش

متر براي سانتي 8/5 ديوار
 را  )متريسانتي35 ديوار

  .دهدنشان نمي

 ديوار درون از كه دودكشي يا و لوله قطر  .نقص ندارد

 ضخامت ششميك از نمايد، بيش مي عبور

  .است ديوار
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 ادامه-21جدول
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 مناسب اتصال نبود

  ديوار دال به

 طور به را خود بار سقف باربر تيرهاي

 منتقل بنايي مصالح باالي ديوار به مستقيم

 يا از كالف منظور اين براي و كنندمي

ي صفحه يا و بتني فلزي، چوبي، زيرسري
  .است نشده استفاده گاهتكيه

كالف  وجود سونداژها نتايج
افقي در زير تيرهاي سقف را 

  .كندتاييد مي
  .داردننقص 

در برابر  مقاومت نبود
  رانش سقف نيروي

خيز  نسبت ساختمان خارجي هايدهانه در
 آن يقاعده نصف از سقف قوسي )ارتفاع(

 بتني يا چوبي، فلزي كالف از و است رتكم

  .است نشده استفاده سقف مهار براي

 قوسي سقف فاقد ساختمان

  .نقص ندارد  .است

  هاارزيابي دال 4- 6-6
به غير از  شود،مي مشاهده جدول اين در كه طورهمان .است گرفته انجام 22ها در جدول كنترل دال

  .ها وجود نداردص ديگري در دالضربي هيچ نقهاي سقف طاقمهاربندي تيرآهن
  

 ادامه-22جدول
  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

  دال زياد وزن
 مسطح بنايي مصالح دال ضخامت

 از قوسي و )ضربيطاق يا چوبي(

  .است تربيش حد متعارف

 دهنده سقفنشان شده انجام سونداژهاي

  .نقص ندارد  .است لمعمو وزن با ضربيطاق

 سقف انسجام عدم

  

 3-11-3بند در مندرج ضوابط
 نشده رعايت 3-2بند    استاندارد

  .است

 ضربيطاق سقف در ها آهن تير بين فاصله

-1-3-11-3ضابطه  كه است مترسانتي 90
. كندمي برآورده را 3-2الف استاندارد بند 

 افقي هايكالف طور مناسب روي به ها تير

 سقف طاق هاياما تيرآهن اندشده داده قرار

 پاطاق .اندمهار نشده همديگر به ضربي

قرار  كالف افقي روي سقف دهانه آخرين
   .ندارد مشكلي و گرفته

  .نقص دارد

طول  كوتاهي
تيرهاي  گاهيتكيه
  سقف

 سقف تيرهاي گاهيتكيه طول

 از چوبي سقف يا ضربي طاق

 تركم مترسانتي 20 يا تير ارتفاع

  .است

ضربي  طاق سقف تيرهاي گاهيتكيه ولط
  .نقص ندارد  .متر استسانتي 25حدود 

 بازشوهاي وجود

  دال در بزرگ

 درصد50 از بازشو سطوح مجموع

  .است تربيش ديافراگم كل سطح
 راه ديافراگم بازشوي در موجود بازشوي تنها

 سطح درصد50 آن از سطح كه باشدمي پله

 يك از آن طول اما .تر استكم ديافراگم كل

 طول چهارم

 ديوار مجاورت در بازشو طول  .داردننقص 

 ديوار طول چهارميك از باربر

 بنايي ساختمان هايدال هب مربوط نواقصكنترل  -22جدول 
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 ادامه-22جدول
  نتيجه ارزيابي  وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

وجود  البته .نيست تركم مجاور باربر ديوار  .نيست تركم
 تراز در پله ه را طرف دو ديوار در افقي كالف

 مربوط

  .است كرده حل را دال به بار انتقال مشكل

 رديوا مجاورت در بازشو طول

  .است متر2 از تربيش باربر

تغيير شكل زياد 
  دال

 عرض به دهانه طول نسبت

 انعطاف هايسقف در ديافراگم

 قطعات ضربي،طاق چوبي،( پذير

 )رويهبتن بدون يساختهپيش

  .است 3 از بيش

در  ديافراگم عرض به دهانه طول نسبت
  .نقص ندارد  .است 3تر از ها كمي سقفكليه

 ساختمان اعضاي اتصاالت يارزياب 5- 6-6

ها و ضعف اتصال بين ديوارهاي باربر و دال و نيز ضعف اتصال بين تيغه 23با توجه به موارد مذكور در جدول 
 . داردنديوار باربر وجود 

  بنايي ساختماناتصاالت اعضاي  به مربوط نواقصكنترل  -23جدول 
  يجه ارزيابينت  وضعيت موجود شرايط الزم براي  وجود نقص  عنوان نقص

اتصال نامناسب 
  ديوارهاي متقاطع

باربر  ديوارهاي در بنايي واحدهاي
در  و چيده نشده تراز يك در متقاطع

  .اندنشده آورده باال سطح يك

 ديوارهاي سونداژ، نتايج به توجه با

 شده تراز چيده يك در متقاطع باربر

 در .است آمده باال سطح يك در و

 روش از مه متقاطع اجراي ديوارهاي

 .است شده استفاده گيرهشت

  

استاندارد بند   3-10-3  بند ضوابط  .نقص ندارد
 ديوارهاي اجرا نشده يا در اجراي 2-3

و  فلزي بتني، هايكالف از متقاطع
  .است نشده استفاده چوبي گوشه

 بين اتصال ضعف

 و باربر ديوارهاي

  دال

 تراز در بنايي مصالح باربر ديوارهاي

استاندارد  2-11-3بند  مطابقطبقات 
  .اندبه دال متصل نشده 3-2بند 

 نحو به ضربي طاق سقف هايتيرآهن

 روي افقي داخل كالف در مناسبي

به  توجه با .اندشده مهار ها ديوار
 در سقف تيرهاي كامل مهارشدگي

 627 بار انتقال افقي ديوار، يهاكالف
 سط تو ديوار طول واحد در كيلوگرم

  .است پذير امكان ديوار و لدا اتصال

 نيروي تواندنمي دال و ديوار اتصال  .داردننقص 

ي از رابطه كه را ديوار يصفحه بر عمود
-مي محاسبه 1-2استاندارد بند  7-6

  .نمايد تحمل شود

 و تيغه اتصال ضعف

 باربر ديوار

  

 يا زمانهم طور به متكي يتيغه و ديوار

 گيرهشت صورت يا به الريز و صورت به

- 3 بند در مندرج ضوابط و نشده چيده
 رعايت نيز 3-2استاندارد بند  7-5

  .است نشده

 اجرا ديوارها از جدا صورت به هاتيغه

در  قائم كالف اجراي ولي اندشده
انتهايي  يلبه در نيز و اتصال محل
 را 5- 7-5بند  ضوابط آزاد هايتيغه

  .سازد برآورده

  .داردننقص 
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  ايبي اجزاي غيرسازهارزيا 6- 6-6
 كم تعداد به توجه با البته .مشكل دارندهاي ساختمان تيغه ، 24با توجه به ارزيابي انجام گرفته در جدول 

 .كندنمي ايجاد ساختمان براي جدي مشكل موضوع اين ساختمان در )هستند ديوارها باربر اكثر( هاتيغه

  بنايي ساختمان اياجزاي غيرسازه به مربوط نواقصكنترل  -24جدول 
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 ديوارهاي ضعف

  هاتيغه و غيرباربر
 مندرج ضوابط بايد هاتيغه و غيرباربر ديوارهاي

  .را دارا باشند 3-2استاندارد بند  7-3بند   در
 به مناسب اتصال هاتيغه

  .نقص دارد  .ندارند طبقه سقف

نماي ضعف 
  ساختمان

استاندارد بند  12-3بند ضوابط كه صورتي در
 در مورد نماسازي رعايت نگرديده باشد، 2-3

  .است پذير آسيب ساختمان نماي

 با زمانهم نما آجر اجراي

 .گرفته است انجام ديوار

  
  .نقص ندارد

  پناهجان ضعف

 مناطق براي پناهجان ضخامت به ارتفاع نسبت

 براي و 5/2از  متوسط و كم زلزله نسبي خطر با

زياد  خيلي و زياد يزلزله نسبي خطر با مناطق
  .تر استبيش 5/1از 

پناه پشت بام فاقد جان
  .داردننقص   . است

 در مندرج ضوابط بايستي دودكش اجراي در  دودكش ضعف

  .نقص ندارد  .دودكش ندارد  .رعايت شده باشد 3-2استاندارد بند  8-3بند 
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  كالف امانهسارزيابي  7- 6-6
 الزم بنابراين  .باشدمي منسجم بنديكالف سامانه داراي ساختمان ،شد ذكر قبل هايبخش در كه طورهمان

 سامانه به مربوط هايكنترل .گردد مشخص آن نتايج و شده كنترل كامل طوربه ساختمان براي بند اين است

 مناسبي انسجام داراي ساختمان بنديكالف مانهسا جدول اين نتايج به توجه با .است آمده 25 جدول در كالف

 .است

  بنايي ساختمانكالف  سامانه به مربوط نواقصكنترل -25جدول 
  نتيجه ارزيابي وضعيت موجود شرايط الزم براي وجود نقص  عنوان نقص

 پي افقي كالف نبود
 و است نشده استفاده افقي كالف از پي تراز در

 قابليت ي،ي ناپيوستگواسطه به نيز خود پي

  .ندارد را افقي نقش كالف ايفاي

شده  انجام سونداژهاي
 تاييد را زير ديوار پي وجود

 پي با ديوارها  .كندمي
  .دارند را الزم پيوستگي

  .نقص ندارد

نامناسب  كيفيت
  بتني مصالح كالف

 نواقص يا تخلخل كالف عيني هايبررسي در

  .است شده مشاهده بتن در ديگر
 انجام يآزمايشگاه نتايج

 بتن و روي پي بر شده

 بتن فشاري مقاومت كالف

 بر كيلوگرم202 را برابر

 كرده مترمربع معلومسانتي

  .است

بر  كيلوگرم 150 از تركم بتن فشاري مقاومت  .نقص ندارد
  .است مترمربعسانتي

نامناسب  وضعيت
اتصاالت اجزاي 

  كالف

 پوشانيهم اتصاالت در بتني كالف ميلگردهاي

  .ندارند را مالز
 آرماتور رديابي هايآزمون

 اتصاالت در وجود آرماتور

 .دهدنشان مي را هاكالف

  

  .نقص ندارد
  .نيست مناسب فوالدي هايكالف اتصاالت

 در انفصال وجود

  كالف

 به ساختمان از تراز هر در قائم يا افقي كالف

 نيافته طبقه ادامه نيم يا بازشو وجود يواسطه

 نشده متصل مجاور افقي يا قائم كالف به و

  .است

 يا افقي هايكالف قطع

 از كدامدر هيچ قائم

 نشده مشاهده سونداژها

  .است

  .نقص ندارد
 آب، يلوله عبور اثر در شده ايجاد انفصال قطر

 بيش قائم يا كالف افقي در دودكش يا فاضالب

  .است كالف عرض هشتميك از

 ديوار اتصال ضعف

  .ندارد وجود مناسبي اتصال كالف و واردي بين  و كالف

 با همزمان قائم هايكالف

 .انداجرا شده ديوارها

 اتصال نيز افقي هايكالف

 .دارند مناسبي

  

  .نقص ندارد
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  نتيجه ارزيابي ساختمان  6-7
ساير  در وضعيت قابل قبولي قرار دارد و غير از موارد زير در ساختمان دهدنشان مي گرفته انجام هايبررسي

  .موارد نقصي ندارد
 ديوار؛ صفحه از خارج مقاومت نبود و ناپايداري -

 ديوار؛ زياد طول -

 سقف؛ انسجام عدم -

 .هاتيغه و غيرباربر ديوارهاي ضعف -

 كم بهسازي طرح يك با و ندارد چنداني اهميت نواقص اين ساختمان در بنديكالف سامانه وجود به توجه با

 .شوندمي برطرف هزينه

 


