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  ؟، چرا و چگونههادستنامه
  .است؛ و اين حقيقت آموزش است» يادگيري«بر » تفكر«، ترجيح دادن موفقيت علميرمز 

  .اندطوري به علم نگاه كردهرسد اكثر انديشمندان همينجمله باال نقلي است از مضامين يكي از جمالت انيشتين؛ و به نظر مي

هاي مهندسي مكانيك و ناسي و تكميلي در رشتهاكثر دروس پايه و تخصصي در هر دو سطح كارش

ندسي عمران است، ههاي تكميلي مهاي دريايي از رشتههرچند سازه. عمران، عين يا شبيه هم هستند

دارند؛ ضمنا حجم زيادي از كارهاي حوزه دريا در ي مكانيك بيشتر مبناي ولي برخي مباحث اين حوزه 

هاي فراساحلي از اين حيث، مهندسي دريا و سازه. ني دارنداشتراكات و مباني عمرامهندسي مكانيك، 

   .دارد قرارعمالً بين دو رشته عمران و مكانيك 

محيط بسيار پيچيده دريا، . هاي فراساحلي نفت و گاز بر كسي پوشيده نيستاهميت مباحث سازه     

. اين حوزه شده استهاي مربوطه، باعث وجود مسائل متعددي در شرايط خاص آن، ابعاد عظيم سازه

هاي دريايي و مهندسي زلزله، كافي است تا افراد عالقمند بتوانند همزمان به اشتراكات مبنايي بين سازه

اي تدوين كتب درسي و تكميلي بر مبناي اولين شرط پيشرفت در هر حوزه. هر دو حوزه بپردازند

 هايي نظيردرسي در حوزههاي  بي مدوني از كتا ضرورت وجود مجموعهاهميت . نيازهاي بومي است

  . ، بركسي پوشيده نيستو زلزله مهندسي دريا

ي  ها و مراكز آموزشي، ارتقاء دانش و تجربه هاي مناسب در دانشگاه آموزش مبتني بر سرفصل

هايي است كه عالوه بر كيفيت  مهندسان، تعريف و طرح مسائل پژوهشي بومي، مستلزم وجود كتاب

ي ايمن كه  در راستاي رسيدن به هدف بزرگ جامعه. بومي، انطباق داشته باشدهاي  علمي، با نياز

و نيم دهه، ي حيات پايدار بشري براي سير تكامل است، طي تالشي مستمر در بيش از يك الزمه

  :هاي زير تدوين شده است دوره

  

  

  هاي درياييهدستنامه ساز �

  

  

  

  

 
  مهندسي زلزله  دستنامه �



  

 
 دانشنامه �

 .)شوديب چند دستنامه متوالي، توليد مياز ترك(

  

  

 
  

  درسنامه �

  )اي مقطع كارشناسيدروس پايه(

 
  :شودهاي زير چاپ ميها در انتشاراتياين كتاب

  

  بناي دانش �

 

 فدك ايساتيس �

  

   دانشگاه صنعتي شريف �

  

  :هاويژگي كتب تدوين شده در اين سري     

خواني قبل از چاپ فقط دانشجويان عالقمند براي نمونه( عدم استفاده از دانشجويان در توليد كتاب •

تمامي  .)شودشوند كه اسم تمامي اين عزيزان در بخش سخن مؤلف آورده ميبه همكاري دعوت مي

اند با در كارهايي كه بخشي از عزيزان همكاري داشته. باشدمطالب حاصل تالش خود نويسنده مي

 .اره دقيق قرار گرفته استدقت، كار آنها در سخن مؤلف، مورد اش

 .اندهايي كه مورد غفلت قرار گرفتههاي مصوب و نيز سرفصلتوجه به سرفصل •

 رعايت استانداردهاي ساختاري •

فقط افرادي كه عالقمند به كارهاي متداوم علمي هستند، خوب است بخوانند؛ براي ادامه متن را 

  .سايرين ضرورتي ندارد



عمده . ل بودئتفكر مداوم براي حل مساحصيل در دوره دبيرستان بود، چه روش بنده در تآن...      

درست است كه رسيدن به  .دادمل المپيادهاي فيزيك و رياضي را با حوصله مورد برسي قرار ميئمسا

معلم جبر . گذشتلحاظاتي بود كه به فكر كردن براي حل مي ،ترحل برايم جالب بود، ولي بسيار جذاب

لي در حد المپيادهاي استاني و برخي مواقع ئمسا ،ن، تنها كسي بود كه اكثر جلساتسال سوم دبيرستا

مسأله هندسه بود و حل يك كردند كه غير از يك مورد كه هم در سطح كشوري، در كالس مطرح مي

، بقيه را سر كالس حل )و در تمام طول هفته به آن فكر ميكردم(آن برايم يك هفته طول كشيد 

ناپذير آقاي هايي كه از دبيرستان به ياد دارم، خوشحالي وصفاز زيباترين صحنهيكي . كردممي

  .ديدمسأله را آن  حل ك هفتهيبعد از دلقندي معلم همان كالس بود وقتي كه 

سال (ي عمران در دانشگاه صنعتي شريف از همان ابتداي تحصيل در رشتهبعد از ورود به دانشگاه ...      

   .... دي براي كار علمي داشتم، ولي برايم روشن نبود كه دقيقاً قرار است چه كاري انجام دهماي جبرنامه )1373

  ...مقاومت مصالح

مسأله  500چند دوره دستيار كالس مقاومت مصالح شدم و در آن مدت، بيش از  75و  74هاي در سال

ا تبديل به يك كتابچه كردم، از اين مسائل ر مجموعه مفصلي 76اوايل سال . را گرداوري و تحليل كردم

هاي بعد به دوستاني كه اي از آن را در سالهاي عمدهبخش. چاپ آن نگرفتمتصميم به ولي هرگز 

بعدها تصميم گرفتم مطالبي را كه در قالب  .تدريس كنند، تحويل دادم خواستند مقاومت مصالحمي

در مقطع كارشناسي درس داده بودم را در . ..مقاومت مصالح و ساير دروس نظير استاتيك و يا ديناميك و 

  . چاپ كنم درسنامهقالب 

  ...مهندسي زلزله

برايم مبهم بود، تقريباً روشن شده بود و تصميم خود  73اي را كه در سال برنامه 76علت آنكه در سال به

 مرتبط باكتب  يالعهكار كنم، مط )زلزلهنظير امواج و (تعاشاتي رام كه روي مباحث را گرفته بود

ر وطبه. ي خود گذاشتمطور جدي در برنامهو مقاالتي در اين زمينه را به ، امواجمهندسي زلزله ارتعاشات،

. كردمي دانشگاه صرف ورق زدن مقاالت مربوطه ميمرتب برخي از ايام هفته را صبح تا عصر در كتابخانه

 ليآوردم واز مطالب مقاالت سر در مي مكبسيار اندك بود، خيلي چون آن موقع نيز مثل االن اطالعاتم 

 )76و  75(هاي سوم و چهارم كارشناسي در سال. ودم ترسيم كرده بودمباً افق دوردست را براي ختقري

علت عالقه به مباحث مكانيك جامدات، اكثر دروس كارشناسي و برخي دروس ارشد آن را در به

كه تصميم قطعي خود را  آن علتبه .ركت كردمدانشكده مهندسي مكانيك گذرانده يا مستمع آزاد ش

ارشد، كارشناسي مهندسي زلزله كار كنم، در گرايش  و ارتعاشات  گرفته بودم كه در موضوعات مرتبط با

زمان در كنكور همدر همان سال به طور . مهندسي زلزله را در دانشگاه صنعتي شريف ادامه دادم

ي دورهها آن موقع(نيز شركت كردم ي اجتماعي هاي اقتصادارشد مهندسي سيستم يكارشناس



و با رتبه  )شدهاي اقتصادي اجتماعي به طور مستقل برگزار ميكارشناسي ارشد مهندسي سيستم

همان گرايش با خواسته من منطبق نبوده و ولي خيلي زود فهميدم كه اين راه . يك رقمي شروع كردم

هاي ر كنار آن دروس دانشكده مهندسي مكانيك در دروهطور جدي دو به مهندسي زلزله را ادامه دادم

تقريباً عالوه بر كار روي دروس اين رشته، . كردمه يا پيگيري ميارشد و دكتراي جامدات را نيز گذراند

دروس مرتبط با گرايش كارشناسي ارشد سازه و مكانيك جامدات را در دانشكده هاي عمران و  يتمام

برايم مبهم بود، بسيار  73اي كه در سال افق برنامه ،كارشناسي ارشد يدر دوره .... مكانيك گذراندم

ساعت به مباحث  8سال و مثالً روزي ميانگين چندين دانستم كه قرار است  مي. تر شده بود روشن

يك را در قالب چندين كتاب با و حاصل آن بپردازمارتعاشي و كاربردهاي آن در مهندسي مهندسي 

 1377اصالً امتحانات دروس برايم اهميتي نداشت، هرچند در سال. و مشترك منتشر كنم عنوان كلي

ي اول  ، رتبهارشد التحصيالندر بين فارغ 1379 بودم و )73ورودي ( ممتاز التحصيالندر بين فارغ

مطالبي كه در سال چهارم كارشناسي و دو . شدم، ولي تمام سوگيري كارهايم براي هدف مشخصي بود

ارتعاشات، كه به صفحه بود  1000آوري كرده بودم در حدود كارشناسي ارشد در اين خصوص گرد سال

مطالبي بود  هابيش از نيمي از آن. شدنايي مربوط ميهاي بازهس و ايمهندسي زلزله، طراحي لرزه

. لب بودبندي مطابندي نويني در تركيبآمد، بلكه نگرشي شايد جديد و دستهنمي شمارترجمه بهكه 

ها را هم در سال كتاب منتشر كنم و كارهاي مقدماتي آن 3 شايدتصميم گرفتم آنها را در قالب 

اضافه  يها مطالببعد از چندبار بررسي، منصرف شدم ولي هر روز به آن. انجام دادم 1379تا  1377

فارسي  هايبانجلد كتاب مرتبط با دروس مختلف دانشگاهي به ز 700 بيش اززمان  تا آن. كردممي

مثالً در يك كتاب فقط به . خواندمها را نميي صفحات تمام كتابالبته همه. و انگليسي را تهيه كرده بودم

در چند زمينه مرتبط . زدممياش را فقط ورق پرداختم و بقيهمييك مثال كه جاي ديگر تكرار نشده بود 

ي خوبي از مقاالت مورد مجموعه 1379تا  1376ل از سا. با مهندسي زلزله مقاالت متعددي را تهيه كردم

برخي را . مقاله بود 200ي دانشگاه بود تدوين كردم، حدود هاي كتابخانهعالقه كه در مجالت و كنفرانس

هاي انهكتب موجود در اكثر كتابخ. كردمميخواندم، برخي را هم در حد چنددقيقه فقط تماشا دقيق مي

  ...ي با رياضي، ارتعاشات و زلزله مرتبط بود نگاه كردمنحودانشگاه شريف را كه به

  ...هاي فراساحليمهندسي دريا و سازه

هدفم برايم نسبتاً ي عمران دانشگاه صنعتي شريف شروع كردم، افق كه دكترا را در دانشكده 79در سال  

را گذراندم و پيشنهاد  شدي سازه و زلزله ارائه ميچند درس كه در دانشكده در زمينه. تر شده بودروشن

ساله را با حوصله و جديت پشت سر گذاشته  3ي نامه را در سال اول تدوين كردم، زيرا يك سابقهپايان

بارگذاري  يهاي دريايي در زمينهعلت تشابه مفاهيم و مباني موجود در مهندسي زلزله و سازهبه. بودم

هايي در مباحث مكانيك سازه و در هر دو و اشتراك بارهاي باد، زلزله و موج و مفاهيم مشترك نظير طيف



علت اين به. رفتمارشد و اوايل دكترا چند كالس مرتبط با اين رشته را هم مي يارتعاشات در دوره

 آن زمان بحث. پرداختمدريايي  هايبه مباحث سازها پيش آمد، دكتر شرايطي كه در اوايلو  زمينهپيش

نامه را كه در خصوص اول پايان ييهپيشنهاد 1380در سال  .بودبه طور جدي مطرح  درياي خزر

با توجه به  .دريايي پرداختم هايبود كنار گذاشتم و به مباحث سازهوارتعاشات غيرخطي  مهندسي زلزله

تئوري موج،  سياالت، يسازه و ارتعاشات داشتم، كافي بود دروسي در زمينه ،اي كه در مكانيكزمينهپيش

هاي مكانيك و ه دروس را در دانشكدهنگواين. هاي دريايي بگذرانمتحليل و طراحي سازه ،يكهيدرودينام

تا  1381هاي در تمام لحظات سال. اي را خودآموزي كردمالبته محدود بود و بخش عمده .عمران گذراندم

سي زلزله هم ي مهندهاي دريايي مشغول بودم، در زمينهسازهمورد ي خود در نامهكه به پايان 1386

كارشناسي ارشد در هاي چند نفر از دانشجويان نامهنوشتم و درگير پايان كردم و مطلب ميمي مطالعه

   .مكانيك دانشگاه صنعتي شريف شدمگرايش مهندسي دريا در دانشكده دانشكده عمران و 

  ...چاپ كتب

 فسيري تتهيه شنهادپيهنگامي كه . چاپ داشتم يصفحه مطلب آماده 3000 حدود 1385در سال 

صفحه از آن  1200ي قبلي خود را اندكي تغيير دادم و حدود شد، برنامهبه اينجانب داده 2800استاندارد 

مثبتي از بسيار بازخورد  1386و  1385هاي در سال. چاپ كردم 2800مطالب را در قالب تفسير و تشريح 

من منتقل شد و اندك ابهامي هم كه در افق توسط خوانندگان محترم به  2800 استاندارد كتب تفسير

. آوري كرده بودمتصميم به تكميل مطالبي گرفتم كه تا آن روز گرد. ريزي و هدف خود داشتم رفع شدبرنامه

اي و اوقات فراغت خود را در راستاي اين هدف تنظيم هاي آموزشي، پژوهشي، حرفهتا آن زمان تمام فعاليت

صفحه مطلب تدوين  50برخي روزها از صبح تا شب . ادامه دادم اين كار تر بهمممص 86از سال ده بودم و كر

ها تا حدي بندي مطالب و ساختار كتابسعي داشتم تركيب. ي چندين ساله را داشتم، چون سبقهمي كردم

ه مجدان. شود مهندسان يا هر دو واقع و دانشجويان يها مورد استفادههدف اين بود كه كتاب. نو باشد

هاي مالي بسيار زيادي هم نياز به هزينهعالوه بر زمان، البته اين كار . مطالعه، تحقيق و نوشتن را ادامه دادم

طور جدي به. شده داشتمشده و بازخوانيويرايش، شدهصفحه مطلب تايپ چند هزار 1388در سال . داشت

رداختم، همواره در حال تدوين مطالب كه به نشر آنها پ 1388 از سال. تصميم به نشر اين مطالب گرفتم

تالش و با  ساليان تحصيل و تدريس،مند و باانگيزه در طول اگر يك دانشجوي عالقه .... جديد هم بودم

 350ساعت يعني ماهانه حدود  12طور متوسط روزي روزي براي رسيدن به يك هدف مشخص بهشبانه

 1500 هرسال حدود ا در اين مسير تنظيم كند و ساعت به تالش علمي بپردازد و تمام كارهاي خود ر

عدادي قسمت اندكي از انرژي و استفقط ي استفاده از دهندهنشانداشته باشد،  براي چاپ صفحه مطلب

  ...نهاده است وديعهي ما به  است كه خداوند در نهاد همه
 پورمحمدرضا تابش

                                                                                                                                                                                                                        dastnameh.ir 





  

  سخن مؤلف 

  

مقـدار  بـه  ) عنـوان مثـال كشـور ژاپـن    به(زي كشور ايران از آسياي شرقي خيهر چند شدت لرزه

اي كمتر است، با وجود اين، آمار تلفات زلزله در كشور ايران در مقايسه با جمعيت آن  مالحظه قابل

وم در برابـر  توجهي عمومي به ساخت و ساز مقـا  علت اين امر، بي. نظير است ي جهان بي در همه

منـابع مـورد نيـاز    يكي از كارهاي اساسي در جهت حل اين مشكل، تدوين و تـأليف  . زلزله است

  . كشور استمعماري  جامعهبراي 

اي در طراحـي  با توجه به نقش پررنگ معماران در فرايند ساخت و ساز، بايد مالحظـات لـرزه       

خصـوص در حـوزه   كه مالحظات معماري بـه  جااز آن. معماري نيز با جديت مورد توجه قرار گيرد

زمان به هر دو مقوله معمـاري و  گذارد، پرداختن همها اثر مياي سازهبر رفتار لرزهديوارها، شديداً 

يادي در ايـران و جهـان   هاي زهرچند تالش .باشدزء مسائل مهم در صنعت ساختمان ميزلزله ج

اي، تبادالت الزم صورت گيرد، ولي هنـوز تـا   همعماري و زلزل بين تجربياتاست تا  صورت گرفته

  .اي فاصله زيادي داريمرسيدن به شرايط مطلوب آموزشي و حرفه

منظور انجام وظيفه در راستاي اين رسالت، اينجانب بر آن شدم تا بر اسـاس دسـتاوردهاي    به     

را » معمارانه براي زلزل« كتابهاي گذشته و با توجه به تجربيات مربوط به زلزله  مهندسي زلزله

  . تقديم كنم اين جامعه بزرگبه 

ل وژه در فصـ  هايي از آن به وياست كه بخش چارلسون كتاب ارزشمندي در اين زمينه تدوين كرده     

هـا و سـمينارهاي آموزشـي، بـا     طـي برخـي از دوره  . ستفاده شده اسـت ا سيزدهم، چهاردهم و هفدهم

زمينـه چيسـتي   م كه بر ضرورت وجود متني مصـور و سـاده در   تعدادي از مهندسان معماري مواجه شد

طـور پراكنـده در   تقريباً تمام اين مطالب به. ردندكپديده زلزله و رفتارشناسي مودهاي شكست تأكيد مي

طـور منسـجم در ايـن كتـاب     ها بـه ولي براي راحتي مراجعه، اين بخش .كتب دستنامه زلزله وجود دارد

   .تا مهندسان معمار نيازي به مراجعه به چند كتاب از دستنامه را نداشته باشندكنار هم قرار گرفته است 

هاي مناسب متن در محل. ها فيلم استشود كه شامل دهرده عرضه ميبه همراه كتاب يك لوح فش

  . ها اشاره شده استكتاب، به اين فيلم

مهنـدس عمـران و   تبيـين دقيـق جايگـاه      يكي از الزامات و بايدهاي مهم در صنعت ساختمان،     

به اين منظور، ايجـاد يـك زبـان    . استتعريف رابطه دقيق آن دو با هم ديگر و معماري در كنار يك

 .باشـد تر وظايف مهندسي مـي بندي شفافتر و تقسيممفاهمه بيشمشترك در حوزه زلزله قدم مؤثري در 

  .اين كتاب گام كوچكي در اين راستا باشد اميد است

هرچند قصد بر اين بوده است كه از مباحث محاسباتي پرهيز شود ولي جاهايي به نـاگزير، ايـن        

  . مباحث در حد الزم آورده شده است



از زحمـات صـادقانه   . انـد هايي از كتاب را برعهـده داشـته  قسمت آراييخانم سبا سروري صفحه     

ـ   آقاي مرتضي بهادر در اصالح شماره. شوديشان صميمانه تشكر ميا ال هاي مربوط بـه فصـول انتق

، آرايي فصول هفتم تا نهـم صفحه خواني فصول چهارده و هفده و يافته از  كتب دستنامه زلزله، نمونه

ده از سـركار خـانم آزا   .شـود انـد، از ايشـان تشـكر مـي    همكاري داشته دوازدهم، چهاردهم و هفدهم

  .شودكتاب صميمانه تشكر ميويرايش دوم  كامل خوانيفرد در نمونهنوري

از لطـف ايشـان   . انـد داشـته  اي در فرآيند توليد ايـن كتـاب  ئبهشاآقاي محمد كرمي شاهنده كمك بي     

 فـدك ايسـاتيس   آقاي مجيدرضا زروئي مديرعامل انتشـاراتي از حوصله و زحمات . شودصميمانه تشكر مي

ادات و نهنـد و پيشـنه  ، منـت مـي  اساتيد، دانشجويان و مهندسان بزرگواري كه بـر نگارنـده   .شوديتقدير م

هـاي بعـدي   كنند، سهم بزرگي در افزايش كيفيـت مطالـب كتـاب در چـاپ    انتقادات خود را ارسال مي

  .خواهند داشت

 dastnameh.ir رسـاني به پايگاه اطـالع  ها و نظرات خودو نيز ارائه ديدگاه اطالعات بيشتر يبرا

  .مراجعه شود
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   1393ن،هرات                                                                                 
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  377    ميراگر اصطكاكي      16.3

  378    ميراگر اصطكاكي مورد استفاده در اين مطالعه      16.4

  378    اجزاي ميراگر      16.5

  379    هاي جلوگيري از تشكيل ستون كوتاه  راه     16.6
  

  

  383    ي نوينهافناوري: بخش ششم

  

  385هاي نوين       فناوري: دهمهففصل 

  387    مقدمه      17.1

  387     ايجداسازي لرزه     17.2

  396  ميراگر        17.3
  

  401       ايمعرفي ميراگر و كاربرد آن در بهسازي لرزه: دهمهجفصل 

  403   مقدمه       18.1

  404   انواع ميراگر       18.2

  404     ميراگر اصطكاكي     18.2.1     

  404     ميراگر اصطكاكي پال     18.2.1.1          

  405     نيروي لغزش بادبند اصطكاكي      18.2.1.2          

 407     ميراگر اصطكاكي چرخشي      18.2.1.3          

  407     ميراگر سيال لزج     18.2.2     

  410     رهاي فلزيميراگ     18.2.3     

  411    اي انواع ميراگر  هاي چرخه حلقه مقايسه     18.3

  412   گر اصطكاكي با ميراگر سيال لزج  مقايسه ميرا     18.4



  

   412 معيار طراحي         18.5

  413   خطي  تحليل ديناميكي غير     18.6

  413    موارد كاربردي      18.7

  413     )آمريكا(خانه هواپيماي بوئينگ بهسازي كار     18.7.1     

       18.7.2     Moscone West Convention  )414      )سانفرانسيسكو، آمريكا  

   415    هاي وابسته بهسازي مركز توسعه شركت بوئينگ و برخي از ساختمان     18.7.3      

  415    )كاليفرنيا( Sharp Memorialهاي مركز مراقبت بيمارستان  ساختمان     18.7.4      

  416     )كاليفرنيا(ميليون گالني  3بهسازي مخزن      18.7.5     

  417     )كانادا( Concordiaساختمان كتابخانه دانشگاه      18.7.6     

  418     )كانادا(اي ساختمان مركزي دادگستري  بهسازي لرزه     18.7.7     

  419     )كانادا(ي آژانس فضايي ساختمان مركز     18.7.8     

  419     )كانادا( C. de Montrealاي ساختمان  بهسازي لرزه     18.7.9     

  419     بهسازي ساختمان مركزي پليس ايالتي كبك     18.7.10     

  One McGill Street   420   بهسازي ساختمان      18.7.11     

  422     )استان شيزوكا( Atami Korakuenهتل      18.7.12     

  422     )چين(ساختمان اداره دولتي شن يانگ      18.7.13     

  422     مركز پزشكي سانبرناردينو      18.7.14     

  424     )چين(هتل بيجينگ      18.7.15     

  424      برج مركز تجارت جهاني تبريز     18.7.16    

  

  427صورت كامپوزيت مسلح      ار جديد بهمعرفي نوعي ديو: دهمفصل نوز

  429مقدمه          19.1

  430 پانل كامپوزيت مسلح         19.2

  432  اجراي پانل        19.3

  

  437     منابع اصلي
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