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  ي زلزله، دستنامه

  ؟چرا و چگونه                   

هاي مقاوم، بركسي  هاي مهندسي زلزله و طراحي ساختمان ي مدوني از كتاب در كشور ايران، ضرورت وجود مجموعه... 
ن، ي مهندسا ها و مراكز آموزشي، ارتقاء دانش و تجربه هاي مناسب در دانشگاه آموزش مبتني بر سرفصل. پوشيده نيست

هاي  هايي است كه عالوه بر كيفيت علمي، با نياز تعريف و طرح مسائل پژوهشي مورد نياز در اين زمينه، مستلزم وجود كتاب
ي حيات پايدار بشري براي سير  ي ايمن كه الزمه در راستاي رسيدن به هدف بزرگ جامعه. بومي، انطباق كاملي داشته باشد

، تدوين شده و در حال »ي مهندسي زلزله دستنامه«ي  و نيم دهه، دورهاز يكتكامل است، طي تالشي مستمر در بيش 
  ... . تكامل است

اي جدي براي كار علمي داشتم،  برنامه)1373سال (ي عمران در دانشگاه صنعتي شريف از همان ابتداي تحصيل در رشته... 
 برايم 73اي را كه در سال  برنامه1376علت آنكه در سال به .... ولي برايم روشن نبود كه دقيقاً قرار است چه كاري انجام دهم
 كتب مرتبط با مهندسي يالعهم كه روي مباحث زلزله كار كنم، مطمبهم بود، تقريباً روشن شده بود و تصميم خود را گرفته بود

 ايام هفته را صبح تا عصر در ر مرتب برخي ازوطبه. ي خود گذاشتمطور جدي در برنامهزلزله و مقاالتي در اين زمينه را به
 مچون آن موقع نيز مثل االن اطالعاتم بسيار اندك بود، خيلي ك. كردمي دانشگاه صرف ورق زدن مقاالت مربوطه ميكتابخانه

علت آنكه تصميم قطعي خود را به. ودم ترسيم كرده بودمباً افق دوردست را براي خ تقريليآوردم واز مطالب مقاالت سر در مي
ارشد، مهندسي زلزله را در دانشگاه صنعتي كارشناسي فته بودم كه در موضوعات مرتبط با مهندسي زلزله كار كنم، در گرايش گر

نيز شركت هاي اقتصادي اجتماعي   ارشد مهندسي سيستميدر همان سال به طور همزمان در كنكور كارشناس. شريف ادامه دادم
 يو با رتبه) شدهاي اقتصادي اجتماعي به طور مستقل برگزار مي مهندسي سيستمي كارشناسي ارشددورهها آن موقع(كردم 

عالوه بر . ولي خيلي زود فهميدم كه اين را ه اشتباه بوده و همان گرايش مهندسي زلزله را ادامه دادم. يك رقمي شروع كردم
 سازه و مكانيك جامدات را در دانشكده هاي  دروس مرتبط با گرايش كارشناسي ارشديتمامتقريباً كار روي دروس اين رشته، 
. تر شده بود برايم مبهم بود، بسيار روشن73اي كه در سال  افق برنامه، كارشناسي ارشدي در دوره.... عمران و مكانيك گذراندم

 و حاصل پردازم ساعت به مباحث مهندسي زلزله ب8 سال و مثالً روزي ميانگين 15 تا 10دانستم كه قرار است مثالً حدود مي
اصالً امتحانات دروس برايم اهميتي نداشت، هرچند در . را در قالب چندين كتاب با يك عنوان كلي و مشترك منتشر كنمآن

مطالبي كه در . ي اول شدم، ولي تمام سوگيري كارهايم براي هدف مشخصي بودالتحصيالن، رتبهدر بين فارغ 1379سال 
 صفحه بود كه به 1000آوري كرده بودم در حدود كارشناسي ارشد در اين خصوص گردسال چهارم كارشناسي و دو سال 

ترجمه  صفحه مسائل و مطالبي بود كه 600حدود . شدنايي و ارتعاشات مربوط ميهاي بازهاي، سمهندسي زلزله، طراحي لرزه
 3تصميم گرفتم آنها را در قالب مثالً . لب بودبندي مطابندي نويني در تركيبآمد، بلكه نگرشي شايد جديد و دسته نميشماربه

بعد از چندبار بررسي، منصرف شدم ولي هر .  انجام دادم1379 تا 1377كتاب منتشر كنم و كارهاي مقدماتي آنها را هم در سال 
 هاي فارسي و  جلد كتاب مرتبط با دروس مختلف دانشگاهي به زبان750تا آن زمان حدود . كردم اضافه مييروز به آنها مطالب

مثالً در يك كتاب فقط به يك مثال كه جاي . خواندمها را نميي صفحات تمام كتابالبته همه. انگليسي را تهيه كرده بودم
. در چند زمينه مرتبط با مهندسي زلزله مقاالت متعددي را تهيه كردم. اش را فقط ورق زدمديگر تكرار نشده بود پرداختم و بقيه

ي دانشگاه بود تدوين هاي كتابخانهي خوبي از مقاالت مورد عالقه كه در مجالت و كنفرانس مجموعه1379  تا1376از سال 
كتب موجود در اكثر . كردمميخواندم، برخي را هم در حد چنددقيقه فقط تماشا برخي را دقيق مي.  مقاله بود200كردم، حدود 

 كه دكترا را در 79در سال . ي، ارتعاشات و زلزله مرتبط بود نگاه كردمنحوي با رياضهاي دانشگاه شريف را كه بهانهكتابخ
چند درس كه در دانشكده در . تر شده بودهدفم برايم نسبتاً روشني عمران دانشگاه صنعتي شريف شروع كردم، افق دانشكده
 ساله را با 3ي دوين كردم، زيرا يك سابقهنامه را در سال اول تشد را گذراندم و پيشنهاد پاياني سازه و زلزله ارائه ميزمينه

 يهاي دريايي در زمينهعلت تشابه مفاهيم و مباني موجود در مهندسي زلزله و سازهبه. حوصله و جديت پشت سر گذاشته بودم



هايي در مباحث مكانيك سازه و ارتعاشات بارهاي باد، زلزله و موج و مفاهيم مشترك نظير طيف در هر دو و اشتراكبارگذاري 
اي كه استاد زمينه و عالقهعلت اين پيشبه. رفتم ارشد و اوايل دكترا چند كالس مرتبط با اين رشته را هم مييدر دوره

 اول ييه پيشنهاد1380 دريايي داشت و داغ بودن بحث درياي خزر در سال هايراهنماي دكتراي اينجانب به مباحث سازه
اي كه در زمينهنامه را كه در خصوص مهندسي زلزله بود كنار گذاشتم و به مباحث سازه دريايي پرداختم، با توجه به پيشايانپ

هاي دريايي  ي تئوري موج، هيدروديناميك و تحليل و طراحي سازهمكانيك سازه و ارتعاشات داشتم، كافي بود دروسي در زمينه
 كه به 1386 تا 1381هاي در تمام لحظات سال. هاي مكانيك و عمران گذراندمدانشكدهه دروس را در نگواين. بگذرانم
نوشتم و  كردم و مطلب مي ميمطالعهي مهندسي زلزله هم هاي دريايي مشغول بودم، در زمينهسازهمورد ي خود در نامه پايان

ي عمران و مكانيك هاكارشناسي ارشد در دانشكدهي چند نفر از دانشجويان هاي مرتبط با مهندسي زلزلهدرگير پايان نامه
ي  تهيهپيشنهادهنگامي كه .  چاپ داشتمي صفحه مطلب آماده3000 بيش از 1385 در سال .دانشگاه صنعتي شريف شدم

ا در قالب  صفحه از آن مطالب ر1200ي قبلي خود را اندكي تغيير دادم و حدود شد، برنامه به اينجانب داده2800 استاندارد فسيرت
 توسط خوانندگان 2800  استاندارد بازخورد مثبتي از كتب تفسير1386 و 1385هاي در سال.  چاپ كردم2800تفسير و تشريح 

تصميم به تكميل مطالبي . ريزي و هدف خود داشتم رفع شدمحترم به من منتقل شد و اندك ابهامي هم كه در افق برنامه
اي و اوقات فراغت خود را در هاي آموزشي، پژوهشي، حرفهتا آن زمان تمام فعاليت. ه بودمآوري كردگرفتم كه تا آن روز گرد

 صفحه مطلب 50برخي روزها از صبح تا شب .  ادامه دادم اين كارتر بهمصمم 86از سال ده بودم و راستاي اين هدف تنظيم كر
هاي توليد فنوام بسيار باال رفته بود و هم با فوتهم سرعت ترجمه. ي چندين ساله را داشتم ، چون سبقهتدوين مي كردم

ويرايش ادبي، يك سيستم مكانيزه تدوين كردم كه كار سنتي ده روزه را در هايي از قسمتبراي . مكتاب به خوبي آشنا شده بود
هدف اين بود كه . اشدها تا حدي نو ببندي مطالب و ساختار كتاب سعي داشتم تركيب. دهد بااليي انجام ميقتبا دو يك روز 

البته اين كار . مجدانه مطالعه، تحقيق و نوشتن را ادامه دادم.  شود مهندسان يا هر دو واقع و دانشجويانيها مورد استفادهكتاب
شده و  صفحه مطلب تايپ6000 بيش از 1388در سال . هاي مالي بسيار زيادي هم داشتنياز به هزينهعالوه بر زمان، 

 كه به نشر آنها 1389 و 1388در سال هاي . طور جدي تصميم به نشر اين مطالب گرفتمبه. شده داشتم بازخوانيشده وويرايش
ي مهندسي زلزله در سري دستنامهكه هايي در حال حاضر غير از كتاب. پرداختم، همواره در حال تدوين مطالب جديد هم بودم

 كارشناسي و ارشد، يدروس دوره مختلف مرتبط با مهندسي زلزله، هاي صفحه مطلب در زمينه4000 بيش از ،منتشر شده
بسيار انگيزه (ام شخصاً انجام داده% 60 تا حدود ها راچيني و كارهاي فرمول و شكل كتابحروف. امچيني كرده حروف
طور ويان مقطع دكترا بهجنشالتحصيالن و يا داي از فارغخها را با برچند جلد از كتاب. )فرسا بودخواست و واقعاً طاقت مي

ابراهيميان و آقايان مثالً . علم و تالش: بودندكردم كه داراي دو ويژگي مهم ديگر مي بايد افرادي را پيدا مي. مشترك انجام دادم
 همكاري 8  و7 ، 6هاي نامهو در دست ر را انجام دادنداقوي كبسيار اي در اين زمينه داشتند و العادهفوقهاي توانمنديقهاري 
تعداد زيادي از . ام وقت خود را صرف توليد كتب دستنامه كردهاكثر  توان مالي و 89 تا 76در تمام اين مدت يعني از سال . كردند

 بندهولي خوشحالي باطني . انداز اين سري اعالم كردهرا  قرار داده و مراتب رضايت خود لطفخوانندگان عزيز تاكنون مرا مورد 
همواره آرزوي توفيق براي . دهد تذكرها را به بنده  موجود در اين كتابخطاهاياني است كه يك نفر اشكاالت و مربوط به زم

مند و باانگيزه در طول اگر يك دانشجوي عالقه .... كنندعزيزاني را دارم كه بنده را در رفع اشتباهات اين كتاب ها ياري مي
 350 ساعت يعني ماهانه حدود 12طور متوسط روزي به يك هدف مشخص بهروزي براي رسيدن  سال تالش شبانه15حدود 

 صفحه مطلب داشته 15000ساعت به تالش علمي بپردازد و تمام كارهاي خود را در اين مسير تنظيم كند و در آخر سر حدود 
ي ما خداوند در نهاد همهي استفاده از قسمت اندكي از انرژي و استعدادي است كه دهندهنشان، )350x15x12=63000 (باشد
  ... . نهاده استوديعهبه 

  پورمحمدرضا تابش



  سخن مؤلف

هـاي  هاي مربوط به مهندسي زلزلـه و طراحـي سـاختمان        خيزي كشور ايران بايد به دروس و سرفصل       با توجه به لرزه   

هاي مهـم در  هاي مناسب از فعاليتهاي درسي منطبق با سرفصلتدوين كتاب. مقاوم در برابر زلزله توجه خاصي شود     

اين رسالت، اينجانب بر آن شدم تا بر اساس دستاوردهاي مهندسـي            منظور انجام وظيفه در راستاي      به. اين راستا است  

ي مهندسـي  را به جامعه  » ي مهندسي زلزله  دستنامه«ي  هاي گذشته، دوره  زلزله و با توجه به تجربيات مربوط به زلزله        

كتـاب  . سـت ي نسبتاً كاملي از مطالب علمي اين زمينه ا        اين دوره شامل مجموعه   . عمران و معماري كشور تقديم كنم     

  . پيوست تدوين شده استدو فصل و هفت كتاب از اين سري بوده و در مينپنجوبيست حاضر

هـا در زلزلـه ضـروري    قبول رفتـار سـازه  بيني قابلمنظور درك رفتار نسبتاً دقيق و پيشها بهتحليل غيرخطي سازه 

تحليل غيرخطـي  . ، تحليل غيرخطي است  هااي سازه پذيري و بهسازي لرزه   ترين ابزار در مطالعات آسيب     مهم .است

 يـا  آورپـوش در تحليل غيرخطـي اسـتاتيكي كـه بـه آن     . هاي استاتيكي و ديناميكي انجام دادتوان به روش را مي 

 البته بـا  . و منحني حاصل به نام منحني ظرفيت استآيددست ميهاي سازه بهگويند، ظرفيتتحليل بار افزون مي  

 .بينـي كـرد  اي سازه را پيش منحني ظرفيت، نياز لرزهبا كمكتوان با دقت خوبي    اي مي هاي ساده استفاده از روش  

 با استفاده از البته. اي سازه را تحت نگاشت زلزله، تعيين كردتوان نياز لرزهدر روش تحليل ديناميكي غيرخطي، مي

 كـه در كـشور ايـران، فرآينـد          جـا از آن  .توان ظرفيت سازه را نيز تعيين كـرد       روش تحليل ديناميكي غيرخطي مي    

هـا،  هاي تحليـل غيرخطـي سـازه      هاي موجود، اهميت خاصي دارد، ضرورت آشنايي با روش        اي سازه بهسازي لرزه 

  . شودبيشتر احساس مي

هـاي  در اين روش بايـد از تحليـل       . ها براساس عملكرد است   ترين بحث در مهندسي زلزله، طراحي ساختمان      امروزه اصلي 
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