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  مقدمه

  سازمت جان بخش وطن مي عاقبت اي خاك
  سازمت ره شوي، ويرانه من مي هزاران گر

  گاه بيلـم در كـف و گاهي قلـم، يعني كه من
  سازمت يبا قلم يا بيـل اي خـاك وطن م  

  

هاي ملي و تاريخي در كشـور عزيزمـان    مرگ و مير، همچنين اتالف سرمايه يكي از مهمترين عوامل
  .هاي عمراني بوده است ايران عدم رعايت ايمني و سالمت در سازه

ز اين كتاب مشخص نمودن آفت، آسيب شناسي سازه و بررسي رفتار و عملكرد سـازه در  هدف ا
  .باشد مي HSEهاي نوين ايمني و سالمت تحت عنوان  نتيجه اعمال روش

HSE  ي مخفف سه كلمـه Health, Safety, Environment     ،منـي، و  اي بـه معنـي سـالمت
گونـه رفتـار غيـر سـالمت سـازه و      سايي هرشنا E,Hن تحقيق هدف از دو حرف اي در. باشد محيط مي

مني اي  به معني Safetyمنظور از كلمه . باشد المتي در رفتار و عملكرد سازه ميتجويز درمان براي س
  .باشد مني در سازه مياي  هاي اعمال سازي روش و مقاوم

  :شود ده ميتوضيح دا در ادامهخوشبختانه پيشينه سرانجام رساندن اين كتاب، بسيار قوي بوده، كه 
سـالمت   ايمنـي و اي در خصوص  شروع به تحقيقات گسترده 1381مؤلف قبل از انجام اين تحقيق از سال 

كتـاب اول  . ن تحقيق به تأليف چندين كتاب انجاميـد اي  نتايج .ها در برابر زلزله نمود سازه و طراحي سازه
باشد كه بيش از  سازي مي تماندر ساخ HSEهاي  رو داريد و شامل جديدترين روش كتابي است كه پيش

، باشـد  آثار مولـف مـي   هورتريناز مشساعت كار فشرده به خود اختصاص داده و دومين كتاب كه  1500

تـرين   يكـي از پرمخاطـب   1386در سال  خوشبختانه اين كتاب است، 2800نامه زلزله  كتاب تفسير آيين
  .ؤلف برتر گرديدموفق به كسب عنوان م و مولف كتب مهندسي عمران شناخته شد

از  گرفتـه با استفاده از تحقيقات صورت  .كردبايد عنوان  تاليفاين  ي در خصوص قسمتي از پيشينه
انتخـاب مقـاالت مـورد    و در نهايت مقاله التين،  200مركز تحقيقات و مسكن ايران و همچنين بررسي 

  .ناسب با اين تحقيق به حضورتان ارائه دهيماي م ايم تاريخچه نياز و ترجمه آن به فارسي توانسته
وضـع موجـود و    ي كه تحقيقات بيشتر به صورت مطالعات تجربي و مطالعه اين شدهمچنين سعي بر 

  .باشدتطبيق آن با دانش روز دنيا 
مبـاني   نگـاه بـا  و در سـاختمان بيشـتر بـه صـورت كـاربردي       HSEروش كار به منظور اعمال 

و بكارگيري  (P-HSE)يابي  مباني و علت ،به اصول توجهبا و اساس ين او بر  گرفتهمهندسي صورت 
هـاي   بـا راهنمـائي  و ايم  اي توانسته سازهمطالعه روي رفتارهاي غير ايمن و سالمت و كاربردي موارد 

و دكتر عبدالكريم عباسي  اردشير... دكتر عبدا يانمحترم جناب آقا ينراهنما و مشاور انصادقانه استاد
 ،هــا ســازي ســاختمان و نظــام ســالمت و ايمــن HSEوانســته باشــم در راســتاي اعمــال تــا حــدي ت
  .هايي را به صورت جديد و كاربردي ارائه نماييم دستورالعمل
  .باشد بر مبناي مشاهدات عيني مي كنيد مشاهده مي اثرو تصاويري كه در اين  ها عكس



 

ـ  ي هـا  اي اتفـاق نيفتـاده تـا بتـوان عكـس      هبا توجه به اينكه به تازگي در زمان انجام اين تحقيق زلزل
مناسـب   زخيـ  ي ژاپن، بم و كشورهاي زلزلهها اساس سعي شده كه از زلزله اين  بر ، كرداز آن تهيه  مستندي

  .كنيمتصاويري را به منظور درك بيشتر خوانندگان ارائه  ،با نيازهاي تحقيقاتي پروژه
مباني مهندسي و دقت نظر به مسائل اجرايـي  اساس تاريخچه مطالعات و  بر در اين تحقيق ابتدا

پرداخته شده است، پـس از شناسـايي    (Plogue)اي  ي سازهها و تجربي در خصوص شناسايي آسيب
بـه منظـور جلـوگيري از     )safety(نيازهـاي كـاربردي نسـبت بـه اعمـال ايمنـي        اساسبر  ها آسيب

بعد از ارائه . است اقدام شده  HSEي جديد ها روش در جهت جايگزيناي  رفتارهاي غير سالمت سازه
  .براي رسيدگي به عمق بيشتر مطالب به مطالعه موردي پرداخته شده است HSEي ها روش

 شـكل سعي شده حداقل در ارائه تحقيق به  لذا نبودهكامل  اثريبا توجه به اينكه هيچ  در نهايت
  .صادقانه عمل شود

  .باشد كه مؤلف به مطالب ارائه شده دارد ي مياين كتاب اعتقاد بسيار زياد ي ديگرها از ويژگي
 يكي از موارد ارائه شـده قسـمت پايـان ايـن تحقيـق بـا نـام        به توان فقط براي اثبات اين اعتقاد مي

51HSE   تحت عنوان اعمالHSE كرداشاره  ،ي مقابله با خوردگيها به وسيله راه.  
ملي الگوي مصرف در كشور در مـورخ  اي در اولين همايش  تحت عنوان مقاله ) 51HSE(اين قسمت 

  .ارائه و عنوان يكي از بهترين مقاالت ارائه شده را به خود اختصاص داد 19/12/1388
اما براي درك . باشد تاريخي بسيار جواني در دنيا مي ي در طراحي زلزله داراي پيشينه HSEعلم 

اعمـال ايمنـي و سـالمت در     در خصوص زلزلـه و  ها تاريخي اهميت طراحي سازه ي بيشتر به پيشينه
  .پردازيم در قسمت بعدي به صورت مختصر مي ها پروژه

با همكـاري مـديريت آمـار و     در قسمت آخر تحقيق به ارائه اطالعات جامعه آماري كه مستقيماً
تحت عنوان پيوست  نيز بخشي از آن و انفورماتيك جناب آقاي نورالهي در اختيار اينجانب قرار گرفت

   .اهيم پرداختآمده است خو
روي بـر  ميـداني و مطالعـه   تحقيقـات  ارائه تحقيقات مندرج در ايـن كتـاب بيشـتر بـه صـورت      

را به صورت ميـداني ارائـه    اتقيقتوان همه تح اما از آنجا كه نمي. ي موجود كشور بوده استها پروژه
ت ميـداني انجـام   تحقيقا ي پايه تحقيقات محاسباتي، آكادميكي و كاربردي بر شدبنابراين سعي  ،كرد
باشـد را بـه مرحلـه     جنبه صرفاً كاربردي در صنعت مي داراي كه را اين امر كسب نتايج جديدي. شود

  .ظهور رسانيد
 كـرد، ي خود در كاربرد آن بسـيار مهـم اسـت بايـد عنـوان      ها از آنجا كه اعتقاد محقق به نوشته

  .حد درجه بين المللي قرار داردر مسلماً ارائه اين تحقيق از نظر مؤلف در سطوحي پيشرفته و د
  



  چكيده

هاي جديدي به منظور اعمـال   كاربردي به ارائه مدل -يك سير پژوهشي پنج فصل طي در كتاباين 

HSE   پرداخته استبه شرح ذيل.  
فصل اول به منظور درك سير تحقيقاتي و مشخص شدن كارهاي انجام شده در جهان با عنوان 

) ب ،ه تحقيقـات در جهـان  تاريخچـ ) الـف : شـود  تحقيقات در سه بخش زير خالصه مـي  ي تاريخچه
تاريخچه تحقيقات بر مبنـاي  ) ج ، هاي موردي انجام شده در جهان تاريخچه تحقيقات بر مبناي پروژه

   Building pose vent instituteمركز مطالعات 
 HSEنسـبت بـه اعمـال     يمتوان اي را نشناسيم، نمي طور كه در تحقيق آمده اگر رفتار سازه همان

ل دوم در مورد مباني، رفتار سازه و كنترل رفتار غير سالمت سازه طـي يـك روش   لذا فص كنيماقدام 
و همچنين طبق يك فلوچارت مدل جديـدي بـا كمـك     2.1جديد به همراه درج محاسبات در جدول 

  :حاصل شده است زيرفرمول ابداعي 
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مسـتلزم شـناخت آسـيب    HSE اي بـراي درمـان و اعمـال     هر نسـخه  تجويزه به اينكه با توج
در  P-HSEباشد، لذا در فصل سوم نسبت به ارائه مدلي به منظور آسـيب شناسـي تحـت عنـوان      مي

زيـر  را طبـق جـدول    P-HSEتوان نتايج هر يك از پارامترهـاي   عنوان پرداخته شده كه مي 52قالب 
  .كردخالصه 

  

 توضيحات HSEحل مشكل  P-HSE O.K NOانواع 

P-HSE1     
P-HSE2     

 

 
    

  
  

طبق فصل چهارم و درج آن در جدول زير اقدام  HSEها نسبت به اعمال  بعد از مشخص شدن آسيب
  )باشد دستورالعمل مي 51اين فصل داراي . (كنيم مي

  

و راه حل برطرف نمودن  HSEاعمال  مشكل سازه شماره

P-HSE 

 تتوضيحا

1 P-HSE 1 HSE 3 رفتار نامناسب سازه 

2 P-HSE 8 HSE 2 ميرايي 

3 P-HSE 18 HSE 1 واژگوني 

4 P-HSE 50 HSE 51 مشكل خوردگي 
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به منظـور شـناخت مفـاهيم در     . آورده شده است هاي كاربردي در پيوست الف البته فرمول. دكراشاره 
  .نمونه مطالعه موردي انجام شده است 5فصل پنجم 



  

  

  فهرست مطالب

  

  1    تاريخچه تحقيقات         1فصل  

  BRI  1 پژوهشي مقاله مبناي بر HSE تحقيقات ي تاريخچه  1.1

  7  راهكارها  1.2

  9    و شناخت رفتارسازه بر اثر زلزله HSEمباني          2فصل  

  11  آزمايش از گيري جهتين  2.1

  12  ]9[ )موردي مطالعه( محاسباتي تست  2.2

  12  فوالدي طبقه سه سازه يك رفيتار بررسي است  طلوبم  2.3

  13  سازه نقص كردن برطرف حل راه  2.4

  15  استاندارد طبق سازه سازي ايمن و شكل تغيير كنترل  2.5

  16  سازه رفتار در سالمت اعمال و سازه شكل تغيير از جلوگيري( مصالح كنندگي سخت تأثير قانون  2.6

  K−  18∆ محاسبات دفترچه هخالص و نتايج درج  2.7

  19 شكل تغيير با مقابله در HSE اعمال فلوچارت رسم  2.8

  21هاي غير ايمن سازه در برابر زلزله     آسيب شناسي و بررسي رفتار         3فصل  

3.1  (PLOGUE) [P-HSE]  22  

  69(CASE STUDY)    موردي  ي مطالعه  به همراه HSEاستقرار نظام          4فصل  

4.1  1HSE : دستورالعمل HSE 70  واژگوني خصوص در  

4.2  2HSE : 73  رهاميراگ  



4.3  3HSE : 75  زهسا ايمن غير رفتار كنترل  

4.4  4HSE : سيستم وسيله به بتني هاي سازه در صلب به ساده اتصاالت تبديل FRP 35  75  

4.5  5HSE: 76  الييبا طبقات در نرم طبقه وجود عدم  

4.6  6HSE : 78  ]28[ جانبي مهارهاي مناسب آرايش  

4.7  7HSE: 82   ها قاب ميان وجود دليل به سازه متعارف غير رفتارهاي از جلوگيري  

8.4  8HSE : 83  سازه سختي مركز و سطح مركز سازي يكسان  

9.4  9HSE: 88  ]30[ افقي نيروهاي تحمل منظور به كننده جدا ديوارهاي  

10.4  30HSE: 89  ]36[ قابي ميان ديوارهاي و خمشي قاب مكان تغيير سازي يكسان  

11.4  11HSE : 90  سازه سختي افزايش  

12.4  12HSE : 92  كوتاه ستون پديده مشكل حل  

13.4  13HSE : 93  خرپشته و پاگرد طراحي در ايمني لاعما  

14.4  14HSE : 94  افقي نيروهاي مقابل در نما اجزاي مهار  

15.4  15HSE : 95  اي سازه سختي در مينظ بي اصالح  

16.4  16HSE : 96  جانبي باربر صفحات آرايش وسيله به اي سازه سالمت اعمال  

17.4  17HSE : 97  مجاور هاي سازه ي ضربه از جلوگيري  

18.4  18HSE : 98  آجري باربر ديوارهاي با ستون ستمسي تركيب از پرهيز  

19.4  19HSE : 99  پذير شكل الديفو يها سازه طراحي  

20.4  20HSE : قالب با خاموت از استفاده o135 فاصله رعايت و S d≤5 و ايسازه ديوارهاي در 

  101  هاستون

21.4  21HSE : 101  پالستيك مفصل نواحي در بازشو ي تعبيه عدم  

22.4  22HSE : 103  هساختگا ي ويژه طيف استخراج  

23.4  23HSE : 102  است آن افزايش از بهتر سختي كاهش موارد برخي در  

24.4  24HSE : 102  ضعيف تير - قوي ستون  

25.4  25HSE: 103  باشد چقدر سازه تا پركننده رهايديوا ي فاصله  

26.4  26HSE : 104  واژگوني مقابل در سازه سازي ايمن  

27.4  27HSE : 104  شمعي يها نداسيونوف در سالمت و ايمني ايجاد  

28.4  28HSE : 105  بلند اي طره ديوارهاي سازي ايمن  

29.4  29HSE : 106  كوتاه ديوارهاي سازي سالمت و سازي ايمن  

30.4  30HSE : 106  بالدار بتني ديوارهاي  

31.4  31HSE : 106  مزدوج برشي ديوارهاي  

32.4  32HSE : 107  ]24[  برشي ديوار مقطع در قائم و افقي ميلگردهاي حداقل وجود  

33.4  33HSE : از موقع چه FRP 107  شود استفاده  

34.4  34HSE : 107  برشي ديوار براي فوندانسيون ساخت  



35.4  35 HSE: 107  سقف و يبرش ديوار بين مناسب اتصال  

36.4  36HSE : 108  نيرو الانتق براي مناسب يافراگمد يك وجود  

37.4  37HSE : 108  زلزله انرژي استهالك منظور به انجنب پي سيستم اعمال  

38.4  38HSE : 112  بازشوها مناسب اريجايگذ و ابعاد  

39.4  39HSE : 111  ]28[ ها ديافراگم سختي در تغيير عدم و سازي يكنواخت  

40.4  40HSE : 112  طبقه در ارتفاع اختالف وجود  

41.4  41HSE : 112  پايه تراز تشخيص  

42.4  42HSE : 116  فوندانسيون روي تا جانبي باربر اعضاي امتداد عدم مشكل اصالح  

43.4  43HSE : 117  ]24[ باشد داشته وجود جانبي مهار آن متعامد سمت دو در كه ستوني طراحي  

44.4  44HSE : 118  اجرا در پي به نيرو انتقال براي مستقيم مسيرهاي اعمال  

45.4  45HSE : 118  پالن در مينظ بي اصالح  

46.4  46HSE : و ديوارها نبودن دليل به انساختم همكف يطبقه در نرم طبقه ايجاد از جلوگيري 

  120   قابها ميان

47.4  47HSE  121  ]42[ آن اصالح يها روش و ارتفاع در مينظ بي  

48.4  48HSE : 122  ستون پاي در دار گير يا مفصل اتصال درست اجراي  

49.4  49HSE : 123  اتصاالت در ناگهاني سختي تغيير زا جلوگيري  

50.4  50HSE : روش كارگيري به و فوالدي و بتني هاي سازه در صلب به ساده اتصاالت تبديل FRP 

  HSE  124 اعمال منظور به

51.4  51HSE  هاي راه و تشخيص شناخت، وسيله به اي سازه دوام و سالمت ايمني، هاي روش اعمال 

  125  خوردگي با مقابله

  129      )شبه ديناميكي و استاتيكي(مطالعه موردي محاسبات به روش          5فصل  

  130  1موردي مطالعه  5.1

  130  2موردي مطالعه  5.2

  P-HSE  134 بررسي  5.3

  134  3موردي مطالعه  5.4

  138  4 موردي مطالعه  5.5

  141    گيري و پيشنهاد نتيجه        6فصل  

  142  پيشنهاد و گيري نتيجه  6.1



  149         ها پيوست       7فصل  

  150هاي كاربردي     فرمول -فهرست الف

  156هايي از زلزله     عكس -فهرست ب

  165منابع و مراجع    
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