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فرض  ررسی بهترین روش مقاومسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی باب

 بهترین معیار برای تصمیم از دیدگاه مدیریتی برای ساخت

   دیحم ییموید

 

 چکیده

درتحقیق حاضر ، به تحلیل و بررسی روشهای مرسوم مقاومسازی لرزه ای 

ساختمان های بتنی پرداخته شده است. ابتدا برای تشخیص اینکه کدام 

یک از روشهای مقاومسازی در کشور استفاده بیشتری دارند و اینکه 

کدام معیارهابرای انتخاب روش در نظر گرفته می شود به انجام 

مصاحبه با شرکتهای فعال در این زمینه در قالب یک پرسشنامه 

ن معیارهای تصمیم برای انتخاب روش نیز پرداخته شد. همچنین وز

باتوجه  به امتیازات اختصاص داده شده از سوی شرکت ها برای 

ساختمان های گروه متوسط مشخص شد. در ادامه با مطالعه بر روی یک 

به مقاوم سازی  %57طبقه و افزایش شتاب زلزله به میزان  4ساختمان 

ا مقایسه چند معیاره لرزه ای ساختمان پرداخته شد که در انتها ب

بین سه روش مورد استفاده ، استفاده از دیوار برشی بتنی از سایر 

 روشها مناسبتر تشخیص داده شد.
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 مقدمه -1

در علم مهندسي عمران به مفهوم باال بردن مقاومت یک سازه  مقاوم سازي

ساختمان در برابر نیروهاي وارده است. امروزه از این اصطالح بیشتر 

نیروي زلزله استفاده مي شود. از دیدگاه علمي، مقاوم سازي  در مورد

چرا که منظور از اصطالح .واژه کاماًل درستي براي این منظور نیست

به طور قطع باال بردن مقاومت در برابر نیروي زلزله « مقاومت سازي

نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاي سازه ساختمان در برابر نیروي 

ي همین منظور، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران تهران برا .زلزله است

به دنبال آن است با تدوین طرح بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي 

پایتخت، به روشي ساده و به دور از محاسبات پیچیده مقاوم سازي 

ساختمان ها را از طریق آموزش نیروهاي نیمه ماهر و جوشکاران جوان 

ضوعات مهم و اساسي در راهبرد کاهش یکي از مو . (2) عملي کند

خطرپذیري در برابر زلزله، مقاوم سازي ساختمان هاي موجود با 

کمترین هزینه با سرعت باال و به صورت ساده است تا دست کم جان 

شهروندان در زلزله اي متوسط به باال حفظ شود و در حقیقت آستانه 

واسطه هشدارهایي که در حال حاضر به  .ریزش ساختمان ها ارتقا یابد

درباره زلزله تهران داده مي شود، مسأله مقاوم سازي به طور جدي در 

بطور کلی دو روش برای افزایش ظرفیت لرزه ای   .(1) حال پیگیري است

سازه های موجود وجود دارد .اولین روش مقاوم سازی سطح سازه است که 

کنید. اصالحات  نگاه ۶شامل اصالحات کلی سیستم سازه ای است .به شکل

کلی متداول شامل اضافه کردن دیوارهای سازه ای، بادبند های فوالدی 

یا جداکننده های پایه است .دومین روش مقاوم سازی سطحی عضو می 

باشد. در این روش اعضایی که ظرفیت شکل پذیری ناکافی دارند 

ظرفیتشان به منظور برآورده کردن حاالت حدی افزایش می یابد.مقاوم 

ازی سطح عضو شامل روشهایی از قبیل اضافه کردن بتن ، فوالد یا زره س

 .(1)پوش کردن ستون باالیاف پلیمری مرکب به منظور محدود کردن است

(اصالح کلی سیستم سازه ای)مقاوم سازی سطح سازه-2  

مقاوم سازی سطح سازه بطور معمول برای افزایش مقاومت جانبی سازه 

های موجود مورد استفاده قرار می گیرد . از این قبیل مقاوم سازی 

ساختمانهای بتن مسلح می توان بادبندهای فوالدی ، کابلهای پیش 

تنیده ، دیوارهای پر کننده ، دیوارهای برشی ، پرکننده ها با 

روشهایی که در زیر .کننده های پایه را نام برد مصالح بنایی و جدا

شرح داده میشود معموال برای مقاوم سازی سطح سازه مورد استفاده 

 .(3)قرار می گیرد

اضافه کردن دیوارهای سازه ای بتن مسلح-  

اضافه کردن دیوارهای سازه ای یکی از متداولترین روشهای مقاوم 

موجود می باشد . بطور کلی سازی سطح سازه برای تقویت سازه های 

تعمیر و ترمیم دیوار برشی موجود یا پرکننده برای یکی از دهانه 

های قاب استفاده می شود .عالوه بر آن به منظور کاهش زمان و هزینه 

تحقیقاتی که در  .از شاتکریت یا پانلهای پیش ساخته استفاده می شود

ها به نسبت زمینه دیوارهای سازه ای انجام شده است و یافته 

تحقیقات دقیق انجام شده گزارش شده است .تحقیقات نشان می دهد که 
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روند پرکنندگی نقش مهمی در پاسخ پانلها و سازه های دیگر ایفا 

کرده است . روند پرکنندگی با سخت کردن سازه می تواند برش پایه را 

 افزایش دهد .اثرات واژگونی و برش پایه در محل پر کننده سخت کننده

متمرکز شده است .بنابراین در این محلها فونداسیون میبایست تقویت 

دیوارهای پرکننده یک طبقه را در کاربرد  ۹۱۹۱در  KREGER و . JIRSA شود

برای چهار نمونه آزمایش کردند.در آزمایش آنها از یک قاب بتن مسلح 

سه دهانه ، تک طبقه غیر شکل پذیر تا تکنیکهای ساختمان سازی در 

را مدل کنند. در این سازه فاصله آرماتورهای برشی ستون  ۹۱۹۱ دهه

زیاد بود و فشردگی وصله ها برای تامین مقاومت کششی نهایی کافی 

نبود .در آزمایش آنها ابتدا دیوارهای سه گانه در محل بازشو تغییر 

یافت .آرماتورهای طولی در نزدیکی ستونهای موجود برای افزایش 

آزمایش شکستهای  ۳ نمونه اضافه شد.در ابتدای ۴پیوستگی فوالددر 

 ناشی از وصله های لب به لب ناقص ستونبا وجود ترمیم پرکننده ها

 .(3)ایجاد شد

استفاده از بادبندهای فوالدی -  

اضافه کردن بادبندهای فوالدی برای تقویت کلی و سخت کردن 

یا برون ساختمانهای موجود می تواند موثر باشد .بادبندهای هم مرکز 

مرکز می توانند در دهانه های انتخابی یک قاب بتن مسلح برای 

افزایش مقاومت جانبی سازه استفاده شود.مزیت این روش آنست که دیگر 

به تقویت فونداسیون نیاز نیست چون بادبندهای فوالدی معموال بین 

افزایش بارگذاری روی فونداسیون موجود .اعضای موجود قرار میگیرند

بادبندها ممکن است پس هنوز بایدفونداسیون مورد ارزیابی  در محل

قرار گیرد .عالوه بر آن اتصال بین قاب بتنب موجود و اعضای بادبندی 

باید به دقت انجام شود زیرا اتصال در طول مدت زلزله آسیب پذیر 

گزارشات چندبن محقق حاکی از موفقیت استفاده از بادبندها برای .است

زه های بتن مسلح است .عالوه بر آن استفاده از ارتقای رفتار سا

به منظور  ۹۱۱۱بادبندهای فوالدی پس کشیده توسط میراندا و برترو در 

ارتقای پاسخ ساختمانهای مدارس کم ارتفاع در مکزیک مورد بررسی 

 .قرار گرفته است

روی یک سازه ساختمانی دال ستون که با مقیاس  ۹۱۱۶مارسی و گل در 

دهانه ، دو طبقه قاب بتن مسلح ساخته شده بود آزمایش یک سوم ، دو 

مرحله با بادبندهای فوالدی برون  ۲کردند .آنها این آزمایش را در 

محور و هم محور آزمایش کردند و آنها را با قاب بتنی اصلی مقایسه 

 . (2)کردند 

جداسازی لرزه ای -   

بعنوان روشی اخیرا ، شمار زیادی از محققان روی جداسازی لرزه ای 

برای مقاوم سازی تحقیقاتی انجام داده اند. هدف این نوع از مقاوم 

سازی ، جدا کردن سازه از زمین در طول حرکت زمین هنگام وقوع زلزله 

است .محل قرارگیری بین روبنا و فونداسیون آن است .بدلیل خصوصیات 

کم و عالی استهالک انرژی این روش بهترین برای ساختمان با ارتفاع 

 .بار زیاد است
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استهالک انرژی اضافی متداولترین روش برای زیاد کردن استهالک انرژی 

یک سازه شامل قرار دادن میراگرهای اصطکاکی ، ویسکواالستیک و 

هیسترزیس بعنوان مولفه های مهاربندی قابها می باشد .تعدادی از 

ز طرف محققان مطالعاتی بر روی استهالک انرژی اضافی داشته اند .ا

در مورد بعضی جنبه های منفی این روش صحبت می  FEMA 356 دیگر

هنگامیکه تغییر مکانهای جانبی در اثر استفاده از استهالک .کند

 .انرژی اضافی کاهش پیدا می کنند نیروها در سازه افزایش می یابد

 مقاوم سازی سطح عضو -

مقاوم سازی سطح عضو می تواند با استراتژی موثرتری نسبت به مقاوم 

سازی سطح سازه انجام شود .زیرا اعضایی که نیاز به افزایش عملکرد 

لرزه ای آنها در سازه وجود دارد انتخاب شده و مقاوم سازی میشوند 

. مقاوم سازی سطح عضو شامل اضافه کردن بتن ، فوالد یا الیاف 

برای استفاده در ستونها و اتصاالت بتن مسلح می پلیمری مرکب 

باشد.مخصوصا در سازه های دال تخت اگر دال برای اثرات ترکیبی 

بارهای جانبی و ثقلی طراحی نشده باشد شکست ناشی از برش پانچ 

اتفاق می افتد.پس مقاوم سازی محلی کارایی بسیار مهمی در اتصاالت 

در رابطه با مقاوم سازی سطح اخیرا تحقیقاتی .ستون به دال دارد 

عضو در آمریکا در مورد ستونها ، اتصاالت تیر به ستون و اتصاالت دال 

 .به ستون انجام شده است

زره پوش کردن ستون -  

مقاوم سازی ستون امری حیاتی برای عملکرد لرزه ای سازه محسوب می 

ید شود .برای جلوگیری از سازوکار طبقه در طول زلزله ، ستون ها نبا

ضعیفترین اعضای یک سازه ساختمانی باشند .پاسخ ستون در یک سازه 

ساختمانی توسط ترکیب نیروی محوری ، خمشی و برشی کنترل میشود 

.بنابراین زره پوش کردن ستون می تواند برای افزایش مقاومت برشی و 

اخیرا تحقیقاتی با .خمشی ستون استفاده شود تا ستون آسیب نبیند 

رد کامپوزیتها انجام شده است .بویژه مصالح الیاف تکیه بر کارب

اگر زره پوش ها .پلیمری مرکب برای مقاوم سازی ستون استفاده می شود

بطور موثر ستون را محصور کنند از شکست ستون در ناحیه مفصل پالستیک 

 .(6و 4) جلوگیری می شود

 مقاوم سازی اتصاالت دال به ستون-

برش پانچ ناشی از انتقال لنگرهای  در اتصاالت دال به ستون شکست

نامتعادل بحرانی ترین نوع از آسیب سازه ای است . مقاوم سازی 

اتصاالت دال به ستون به منظور جلوگیری از شکستهای ناشی از برش 

سودمند است و تحقیقات زیادی در رابطه با مقاوم سازی اتصاالت دال 

سرستون یا صفحات  به ستون انجام شده که شامل اضافه کردن بتن به

فوالدی به دو قسمت دال است که می تواند از شکست های ناشی از برش 

پانچ جلوگیری کند .هر دو راه حل نشان دهنده افزایش مقاومت دور تا 

نکته مهم وحائزاهمیت این است که مقاوم .دور سطح برش پانچ میباشد

 .شدسازی اتصاالت دال به ستون گزینش روشهای مقاوم سازی میبا
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پیشنهادات دیگری در رابطه با روشهای  ۹۱۱۹الناشای و پینهو در 

مقاوم سازی ارایه کردند که توسط تاثیر روی خصوصیات پاسخ سازه ای 

این تئوری یک راه اقتصادیتر را ارائه داد زیرا .طبقه بندی شده بود 

فقط نیاز به تغییر خصوصیت سازه داشت .آنها این تئوری را توسط 

پارامتر پاسخ طراحی یعنی سختی ، مقاومت و شکل  ۳یک به یک افزایش 

پذیری آزمایش کردند .دیوارهای بتنی به منظور برنامه آزمایش 

استفاده شدند و اطالعات آزمایش با نتایج تحلیل کامپیوتری مقایسه 

 شدند . تاثیر مداخله روشهای گزینش روی رفتار کلی مشخص و معین شد

(11). 

  (FRP)زه ای ساختمان با استفاده از الیاف پلیمریمقاوم سازی لر-

یک سازه ممکن بدلیل فقدان سختی، مقاومت، شکل پذیری و ماندگاری 

نیاز به مقاوم سازی داشته باشد. به طور کلی دالیل مقاوم سازی 

مقاوم  .1 .ساختمان را می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی نمود

آسیب های  .2مات آیین نامه های موجود سازی لرزه ای برای رعایت الزا

وجود اشتباه در طراحی  .3وارده ناشی از تصادفات و یا شرایط محیطی 

تغییر کاربری یکی از روش های مقاوم سازی برای انواع  .4اولیه 

ساختمان ها استفاده از الیاف پلیمری می باشد. این روش بلحاظ 

و همچنین دارای قابلیت اقتصادی با روش های سنتی قابل رقابت بوده 

اجرای سریع و آسان می باشد. مقاوم سازی با الیاف پلیمری نسبت به 

روش های سنتی تداخل کمتری در کابری ساختمان در حین اجرا ایجاد می 

  (.11) نماید

در مواردی که استفاده از ماشین آالت سنگین و یا توقف کاربری 

 استفاده از الیاف پلیمری ساختمان در هنگام اجرا امکان پذیر نیست.

(FRP) تنها روش مقاوم سازی می باشد. از دیگر مزایای مصالح پلیمری  

(FRP)  نسبت باالی مقاومت به وزن و سختی به وزن می باشد. هم اکنون

استفاده از این روش در مورد پل ها متداول می باشد. روش سنتی 

عرشه پل دارای استفاده از صفحات فوالدی در مقاوم سازی تیرها و 

مشکالتی از جمله افزایش وزن سازه، صعوبت دسترسی و زمان باالی اجرا 

یکی از موارد  FRP)) تقویت خمشی با استفاده از الیاف پلیمری .می باشد

تقویت خمشی تیرها و یا دال های بتنی در  (FRP) کاربرد الیاف پلیمری

ولیه عضو دهانه های بلند می باشد.در این موارد، اگر طراحی ا

سختی و مقاومت خمشی  FRP نامناسب باشد می توان با استفاده از الیاف

آنرا افزایش داد. اگر نسبت ضخامت )یا ارتفاع( عضو به دهانه آن کم 

باشد، سختی آن کم و در نتیجه خیز وسط دهانه عضو )تیر یا دال( 

ز افزایش می یابد. همچنین اگر مقدار آرماتور خمشی در تیر یا دال ا

حد نیاز کمتر باشد، ترک های خمشی در زیر تیر یا دال ایجاد می 

شود. این ترک ها بصورت قائم بوده و در راستای خمش )عمود بر 

راستای آرماتورهای طولی( در محل لنگر خمشی بیشینه ایجاد می شوند. 

به بیان دیگر، در وسط تیر ترک های خمشی در وجه زیرین آن و در محل 

برای  .رک های خمشی در وجه فوقانی تیر ایجاد می شوندتکیه گاهها ت

 افزایش سختی و یا مقاومت خمشی عضو می توان ورقهای پلیمری کربنی

(CFRP)  را توسط چسب اپوکسی به وجه کششی عضو خمشی چسباند. در نتیجه
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در وسط تیر ورق های پلیمری باید به وجه تحتانی و در بر تکیه گاه 

 . (9) به وجه فوقانی چسبانده شوندها این ورق ها باید 

ارزیابی و مقطع عرضی نمونه-  

صفحات فوالدی مهار شده خارجی به منظور افزایش سختی بدون هیچ 

تغییری در مقاومت و شکل پذیری استفاده شد .در این زمینه ارتفاع ، 

عرض و ضخامت صفحه پارامترهای مهمی برای کنترل میزان افزایش سختی 

می باشند . برای بدست آوردن بهترین نتایج تا جایی که ممکن بود 

به ها قرار داده شدند .آرماتورهای مهار نشده خارجی صفحات نزدیک ل

استفاده از .می توانند تنها به منظور افزایش مقاومت استفاده شوند 

بازوی اهرم بلندتر و ضخامت یا مقاومت نهایی کوچکتر بهترین نتایج 

را می دهد .باال خره ، برای تنها افزایش شکل پذیری می توان از 

شدگی خارجی استفاده کرد .برای بدست آوردن صفحات فوالدی با محدود 

بهترین نتایج ، صفحات به هم بسته شدند و ارتفاع مجموع صفحات به 

 .(8)بیشترین مقدار خود رسید

 انتخاب بهترین روش ه منظورها برای تصمیم بارزیابی روش -3

در تحقیق پیش رو به دلیل وجود محدودیتهای مختلف ، انتخاب بین 

مختلف به سادگی امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل در گزینه های 

تصمیم گیری باید با توجه معیارهای مختلف و ارزش هرکدام از آنها 

توجه نمود. تحلیل مبتنی بر تصمیم گیری را جهت یک انتخاب صحیح تر 

. مدل همپوشانی شاخص یا مجموعه ساده وزن دار راهنمایی کند

سایل تصمیم گیری می باشد. در این روش متداولترین در کار بر روی م

به این نکته توجه شده که میزان اهمیت معیارها در رسیدن به خروجی 

یکسان نمی باشد. از این رو الزم است معیارها امتیازدهی یا به 

عبارت دیگر وزن دهی شوند و با جمع کردن امتیازات کسب شده روش 

 (.7مورد نظر را انتخاب نمود.)

 پرسشنامهبررسی  -3-1

پس از مطالعه منابع و مقاالت مختلف در رابطه با مقاومسازی  

ساختمانهای بتنی، روش های مختلفی شناسایی شدند. پس از مشخص شدن 

انجام شرکت فعال در زمینه مقاومسازی  14این روشها، مصاحبه ای با 

شد. شرکتهای مورد مصاحبه به صورت اختصاصی در این زمینه فعالیت 

شرکتهای واسطه در این زمینه نبودند. روشهای شناسایی شده کرده و 

 مشخص شده است. 1در جدول  که در پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند

 

 

 

انواع روشهای شناخته شده برای مقاومسازی ساختمانهای (:1جدول )

 بتنی
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درصد شرکت ها را مورد بررسی قرار می  71روش هایی که در بیش از 

 21عنوان روش های مرسوم ، روشهایی را که در کمتر از گیرد را به 

درصد در شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد را به عنوان روشهای 

غیر مرسوم و روشهایی که میزان استفاده از آنها در شرکت ها بین 

 این دو مقدار باشد به عنوان روش نیمه مرسوم در نظر گرفته شدند.

وشهای دیوار برشی بتنی ، ژاکت فوالدی و براساس نتایج پرسشنامه ، ر

به عنوان مرسومترین روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی  FRP پارچه 

درصد شرکتهای مورد مصاحبه  71شناخته شده اند. این روش در بیش از 

قابل  1مورد استفاده بود. جزئیات نتایج حاصله از پرسشنامه در شکل

به ترتیب استفاده در دسته های ، روشها  2مشاهده است. در جدول 

 مربوطه قرار گرفته اند.

 

(: درصد فراوانی استفاده از انواع روشها مقاومسازی 2شکل )

 ساختمانهای بتنی در شرکتهای مقاومسازی

 

 

 

 

 

 تفکیک روشها برحسب کاربرد(: 2جدول )
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معیار اصلی برای انتخاب روش مقاوم سازی مشخص شدند و از  6

درخواست شد که به آنها به فراخور اولویتی که برای کارشناسان 

نمره  6انتخاب روش دارند برای یک ساختمان با درجه اهمیت متوسط از 

، در صد تاثیر هرکدام از این معیارها مشخص 2امتیاز دهند. در شکل 

 .شده است که در تصمیم گیری از آن استفاده می شود

 

 شرکت های مقاوم ساز (: محدودیتهای انتخاب روش برای2شکل)

طبقه باسیستم قاب خمشی عرض آن  4ساختمان مورد مطالعه یک ساختمان 

  2/1gمتر می باشد. در ساختمان شتاب زلزله از  11متر و طول آن  11

افزایش پیدا کرد. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل  31/1gبه 

ETABS2000  ( بود و از آیین نامه 8)73/9نگارشAC1318-99 361و نشریه 

جهت تحیل استاتیکی خطی ساختمان استفاده شد. برای بارگذاری 

پالن و  3ساختمان از مقادیر ذکر شده ، برای آشنایی بیشتر در شکل 

 نمای جانبی ساختمان بیشتر نشان داده شده است.
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 (: پالن ونمای جانبی ساختمان مورد مطالعه3شکل )

عدد از ستونها مقدار نیرو  26ساختمان مشخص شد که در پس از تحلیل 

به ظرفیت از یک بیشتر است و به دلیل اینکه مقادیر این نسبت کمتر 

( استفاده از تحلیل خطی مجاز است. 8)361می باشدطبق نشریه  2از 

دچار ضعف تمام ستونهای طبقات اول و دوم وبیشتر ستونهای طبقه سوم 

می باشد که از حد مجاز ذکر  1161/1اختمان هستند،  جابجائی نسبی س

بیشتر می  1111/1( برای قاب خمشی متوسط 9) 28111شده در آیین نامه 

  FRPباشد. برای مقاومسازی لرزه ای استفاده از ژاکت فوالدی و پارچه 

به دلیل اینکه سختی جانبی را افزایش نمی دهند مردود شناخته شد. 

وضعی در صورت نیاز مورد استفاده قرار این روش ها برای مقاومسازی م

ت . سه روش مقاومسازی در این ساختمان مورد تحلیل و خواهد گرف

 بررسی گرفت که عبارتند:

 سانتی متر 21استفاده از دیوار برشی بتنی به ضخامت  -1

 استفاده از مهاربند ضربدری -2

   FRPاستفاده از ژاکت بتنی برای برای تقویت ستون و  -3

در روش اول و دوم در چهار دهانه دیوار برشی و مهاربند اضافه شده 

است و در روش سوم در تمام ستونهای طبقه اول و دوم و برخی ستونهای 

طبقه سوم و چهارم از ژاکت بتنی استفاده شده است. در دو روش اول 

، به دلیل ایجاد سختی زیاد و کم شدن نیروی وارده به سایر اجزا 

اج به تقویت ندارند، اما در روش سوم به دلیل ایجاد تیرها احتی

عدد از تیرهای طبقه دوم نیروی برشی موجود از  1سختی کمتر در 

در دو انتهای تیر ،  FRP  ظرفیت تیر بیشتر شد که با پارچه کربنی

شکل تقویت گردید. جابجائی نسبی استفاده از دیوار برشی  Uبصورت 

، 1149/1، 111/1، 11134/1بتنی ، نصب مهاربند و ژاکت بتنی به ترتیب 

کمتر شده و قابل قبول  1161/1شده است که در مقایسه با مقدار اولیه 

 است.
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 انتخاب روش  -4

نمود ، به پس از اینکه ساختمان با هر سه روش مقاومت الزم را کسب 

مقایسه این روشها پرداخته می شود. هزینه محاسبه شده بر حسب تومان 

شامل هزینه تخریب و بازسازی ، نصب مهاربندها، جوشکاری ، بتن ریزی 

 ، قالب بندی کاشت میلگرد سوراخ کردن سقف و فروش مقاطع مازاد است.

 

 روشها و امتیاز آنها هزینه(:3جدول )

 

 

نحوه محاسبه وزن به این صورت است که تمام هزینه ها بر کمترین 

عدد یک، تقسیم بر هر مقدار تقسیم شده اند. به دلیل تاثیر منفی 

کدام از آنها شد و سپس مقدار نرمال به دست آمد که در واقع امتیاز 

هزینه روش مورد بررسی است. امتیاز عملکرد سازه نیز با توجه به 

جابجاعی نسبی ساختمان به همین طریق به دست آمد. برای سایر 

ن در محدودیت ها مربوطه با توجه به تاثیر روشها و نظرات کارشناسا

امتیاز هر  4نمره اختصاص داده شد. در جدول  111مورد روش از 

محدودیت از صد امتیاز با توجه به تاثیرش در سه روش تقسیم شده 

 2است. ضریب تاپیر هر روش با توجه به نتایج پرسشنامه در نمودار 
آورده شده است که با ضریب امتیاز هر روش در ضریب تاثیر و جمع 

ش بدست می آید که در سطر آخر نمره کل هر روش مشخص آنها نمره هر رو

 شده است.

 (: نمره کل روشها4جدول )

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
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مهمترین معیارهای تصمیم گیری برای انتخاب روش مقاومسازی هزینه  -1

اجرا ، معماری پالن و نما و فعال بودن ساختمان در حین عملیات 

 مقاومسازی می باشد.

استفاده از دیوار برشی بتنی ، ژاکت بتنی ، ژاکت فوالدی و پارچه  -2

FRP .مرسومترین روش های مقوم سازی لرزه ای هستند 

پس از تحلیل و بررسی سه روش استفاده از دیوار برشی بتنی ،  -3

مهاربند فوالدی و ژاکت بتنی و مقایسه آنها از طریق مدل هم پوشانی 

دار استفاده از دیوار برشی بتنی قابل شاخص یا مجموع ساده وزن 

 قبول تشخیص  داده شد.

لرزه ای ساختمان استفاده از مهاربند فوالدی نیز برای مقوم سازی  -4

بتنی یک روش مناسب و قابل تامل است و به احتمال بسیار زیاد در 

 آینده از روشهای مرسوم مقاوم سازی لرزه ای خواهد شد.

اساز ، میراگر و پیش تنیدگی روش هایی دیوار برش فوالدی ، جد -7

هستند که در مقاالت تحقیقات بسیار به آنها توجه شده است اما 

 همچنان کاربرد زیادی ندارن و روشهای غیر مرسومی هستند.
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