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درباره نویسنده

Jack Moehle استاد تمام مهندسی )بورسیه T.Y. and Margaret Lin( در دپارتمان مهندسی عمران 
و محیط زيست دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. ايشان دکترای خود را در سال ۱۹80 از دانشگاه ايلینويز 
دريافت نموده و در همان سال به دانشگاه برکلی پیوستند. فعالیت های علمی و پژوهشی ايشان عمدتًا در 
کید بر مهندسی زلزله و بتن مسلح است. دکتر Moehle اولین رئیس مرکز تحقیقات  مهندسی سازه با تأ
مهندسی زلزله اقیانوسیه )PEER( بوده است. اين مرکز تحقیقاتی، مفاهیم نظری و کاربردی مهندسی 
زلزله بر اساس عملکرد را توسعه داده است. دکتر Moehle به عنوان مهندس عمران دارای مجوز فعالیت 
حرفه ای در ايالت کالیفرنیا بوده و به طور پیوسته به عنوان مشاور و متخصص کنترل و بازبینی پروژه 
بلند  ساختمان های  و  موجود  سازه های  آب،  توزيع  سیستم های  نقل،  و  های حمل  سیستم  و  راه  های 
مرتبه فعالیت داشته است. ايشان نقش برجسته ای در گسترش استانداردهای طراحی و دستورالعمل های 
مهندسی شامل دستورالعمل بهبود يافته طراحی لرزه ای برای پل های بزرگراه های کالیفرنیا )ATC32( ؛ 
راهنمای ارزيابی و تعمیر ديوارهای بتنی و بنايی )FEMA306(؛ راهنمای بهسازی لرزه ای ساختمان ها 
)FEMA273, ASCE356( ؛  نسل جديد دستورالعمل طراحی ساختمان های جديد و موجود براساس 

عملکرد )FENAP-58(؛ و راهنمای طراحی لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه براساس عملکرد داشته اند. 
ايشان همچنین عضو هیئت مديره انجمن مهندسان سازه کالیفرنیای شمالی، انجمن تحقیقاتی مهندسی 
جايزه   ،Lindau جايزه  شامل  ايشان  افتخارت  و  جوايز  می باشند.   )ACI( آمريکا  بتن  انجمن  و  زلزله 
Seiss و جايزه Boase از انجمن بتن آمريکا، جايزه تحقیقاتی Huber از جامعه مهندسین عمران آمريکا 
 ،)EERI( جايزه ساالنه مقاله برجسته و سخنران ممتاز از موسسه تحقیقات مهندسی زلزله ،)ASCE(
کادمی ملی  عضو افتخاری و عضو دانشگاهی انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا می شود. ايشان عضو آ
مهندسی آمريکا است. دکتر Moehle از سال ۱۹8۹ عضو کمیته ACI318 بوده و از سال ۱۹۹5 تا ۲0۱۴ 
ای کمیته  رئیس دوره  تا ۲0۱۹،  از سال های ۲0۱۴  ايشان  است.  لرزه ای(  ACI318H )ضوابط  رئیس 

استاندارد ساختمانی موسسه بتن آمريکا )ACI۳۱8( هستند.





پیش گفتار

کید می کند. طراحی  اين کتاب بر الزامات طراحی و رفتار ساختمان های بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله تأ
يک ساختمان برای اثرات زلزله نیازمند داشتن ديدگاهی متفاوت نسبت به آنچه در مورد انواع ديگر بارها 
کاربرد دارد، می باشد. بارهای زلزله عمدتًا در طول عمر يک ساختمان غايب هستند؛ اما ممکن است 
به طور ناگهانی با چنان شدتی بر سازه اعمال  شوند که موجب حرکت رفت و برگشتی سازه و ورود آن 
به محدوده پاسخ غیرخطی گردد. پاسخ لرزه ای يک سازه، پاسخی دينامیکی و همراه با ايجاد نیروهای 
اينرسی توزيع شده ای است که به طور همزمان و در تمام راستاها عمل می کنند. يک ساختمان جهت 
دستیابی به اهداف عملکردی تحت بارگذاری زلزله، به يک سیستم سازه ای دارای پیکربندی، تناسبات 
و جزيیات مناسب نیاز دارد. اين شرايط طراحی پیچیده، فراتر از محدوده مطالب کتب مهندسی زلزله يا 
بتن مسلح سنتی است. هدف اين کتاب، فراهم کردن مطالبی متمرکز و عمیق است که برای فهم کامل 

و دقیق الزامات طراحی ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله ضروری است. 
محتوای اين کتاب بر مکانیک رفتاری بتن مسلح و الزامات طراحی مربوط به ساختمان های واقع 
کید دارد. مطالب اين کتاب برای مهندسین عالقمند به ارزيابی لرزه ای  در نواحی به شدت لرزه خیز تأ
سازه های موجود، طراحی در نواحی با خطر لرزه ای کمتر و طراحی عمومی سازه های بتنی در شرايط 

بارگذاری معمولی و فوق العاده نیز مناسب است. 
اگرچه مکانیک بتن مسلح، دانشی فراگیر است، اما انتظارات عملکردی و الزامات طراحی وابسته 
به آن با توجه به هر منطقه ممکن است متغیر باشد. اين کتاب عمدتًا از الزامات طراحی ACI318-14 و 
تفسیر آن پیروی می کند. اين الزامات با توصیه های برگرفته از دستورالعمل های ديگر، راهنماها و ادبیات 
دوگانه  واحدهای  است.  شده  تکمیل  است-  داده  تشخیص  مناسب  مولف  که  جا  -هر  عمومی  فنی 
)واحدهای اختصاصی آمريکا و )U.S( و واحدهای سیستم بین المللی )SI(( در سراسر کتاب بکار رفته 

است.
دو گروه مخاطب اين کتاب عبارتند از: )۱( دانشجويان تحصیالت تکمیلی با تاکید بر دانشجويان 
مهندسی سازه و )۲( مهندسین سازه ای که به طور حرفه ای مشغول بکارند. مطالب اين کتاب به طور 
اعضای  و  مصالح  رفتار  طراحی،  روش های  از  اعم  مسلح  بتن  های  ساختمان  با  مرتبط  دانش  پیوسته، 
سازه ای، و ترکیب اعضای سازه ای برای ايجاد يک سیستم کامل مقاوم لرزه ای را در اختیار دانشجويان 



قرار می دهد. محتوای اين کتاب، طی سال ها تجربه آموزش دانشجويان تحصیالت تکمیلی توسعه و 
اصالح شده است. اين کتاب برای افراد شاغل در حرفه نیز ضمن ايجاد دانش الزم، به عنوان يک مرجع 
که می تواند مشکالت چالش برانگیز طراحی را حل کند، مفید است. کتاب عمدتًا حاصل تحقیقات 
فنی و تجربه کاری نويسنده است. ارايه مطالب بر جنبه های عملی همراه با مثال های متعدد تبیین کننده 

کید دارد. مفاهیم و الزامات تأ
عناوين در چهار بخش عمده سازماندهی شده است. قسمت اول )فصل ۱( مروری بر روش های 
طراحی قابل استفاده در طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح می باشد. قسمت دوم )فصل های ۲ تا 
۴( در مورد خصوصیات مصالح فوالدی، بتنی و بتن محصور شده که برای طراحی و عملکرد لرزه ای 
با اهمیت است، بحث شده است. قسمت سوم )فصل های 5 تا ۱0( رفتار اجزای يک سازه بتنی شامل 
تیر - ستون و قاب بندی دال - ستون و  تیرها، ستون ها، ديوارها، اتصاالت  اعضای فشاری و کششی، 
دال - ديوار تحت نیروی محوری، لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل های غیرارتجاعی اعمالی را 
پوشش می دهد. در قسمت آخر اين کتاب )فصل های ۱۱ تا ۱6( طراحی لرزه ای قاب های مقاوم خمشی، 
ديوارهای سازه ای، قاب های ثقلی، ديافراگم ها و شالوده ها بیان شده است. اين چهار قسمت روی هم 

رفته، مکانیک و طراحی ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله را به طور کامل پوشش می دهد. 
کتاب حاضر برای دانشجويان سال آخر کارشناسی و نیز دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی سازه 
مناسب است. اين کتاب در دانشگاه برکلی به عنوان يک منبع برای نیم سال اول دوره کارشناسی ارشد 
در درس طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با انتخاب مطالب از بیشتر فصل ها معرفی می شود. 
فصل هايی که در اين دوره بیان نمی شود، برای مطالعه شخصی دانشجويان باقی می ماند. اين کتاب 
در دو نیم سال متوالی نیز قابل استفاده است، که در نیم سال اول روش های طراحی، مصالح و اجزای 
سازه ای )فصل های ۱ تا ۱0( و در نیم سال دوم، طراحی سیستم های سازه ای مقاوم در برابر زلزله پوشش 

داده می شود )فصل های ۱۱ تا ۱6(.
دانشجويان تحصیالت تکمیلی زيادی پیش نويس های اولیه اين کتاب را در کالس های خود مطالعه 
نموده و متخصصین نیز به طور جداگانه فصل های اين کتاب را بازبینی نموده اند. خوانندگان می توانند 
 moehleRCSeismic@gmail.com پیشنهادات خود را جهت بهبود، رفع ابهام و اصالح را به آدرس

ارسال کنند.

Jack Moehle
آگوست 2014
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