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  مقدمه -1- 1
هاي گسلي همراه  گسلي، جابجايي هاي پهنهواقع در  يها ساختمانيكي از خطرات تهديد كننده 

 ها ساختمانهاي متعددي از آسيب ديدگي و تخريب  اخير نمونه هاي زلزلهباشد. در  زلزله مي
نيز از عملكرد  يتحت تأثير گسلش سطحي زلزله مشاهده شده است. از سوي ديگر، موارد

ن مانند ديگر در مواجهه با جابجايي گسلي ثبت شده است. بنابراي ها ساختمانبخش  رضايت
هاي طراحي مؤثري را در مقابل خطرات مربوط به  توان راهبرد اشكال مشابه جابجايي زمين، مي

گسلي در  هاي پهنهاين پديده به كار بست. به دليل تكيه بيش از اندازه بر پرهيز از ساخت در 
گذشته، پيشرفت در زمينه تمهيدات كاهش خطر گسلش سطحي زمين نسبت به شكل هاي 

گسلي فعال،  هاي پهنهگر خرابي زمين كمتر بوده است. اكنون روشن شده است كه در همه دي
با اهميت متوسط  يها ساختمانهاي مؤثر مهندسي، اجتناب از ساخت  با به كارگيري روش

  شود.  بيني نمي هاي نسبتأ زيادي پيش ضروري نيست؛ به ويژه در مواردي كه جابجايي

  حدود كاربرد -2- 1
، حداقل مطالعات الزم و نحوه طراحي و احداث  ط به منظور تعيين شرايط ساختضواباين 

رود با به كارگيري  هاي گسلي كشور تهيه شده است. انتظار مي جديد در پهنه يها ساختمان
 ح و اجرا، ساختمان ساخته شده بتواند حداقل هايهاي مناسب طر صحيح اين ضوابط و نيز روش

با اهميت متوسط در شرايط زلزله طرح يعني  يها ساختمانالزم براي عملكرد مورد انتظار از 
(با احتمال فراگذشت ده درصد در  تامين ايمني جاني را در شرايط وقوع گسلش سطحي طرح

يعني  ها ساختمان 3اين حدود كاربرد اين ضوابط عمدتأ گروه سال) فراهم كند. بنابر 50
  اهميت متوسط است.با  يها ساختمان
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از ساخت ، اجتناب 1ي با خطر عمدهها گسل هاي پهنهويژه هاي گسلي به  توصيه كلي در پهنه
  زياد است.  خيليي با اهميت زياد و ها ساختمانساختمان به ويژه 

 هاي وسكونتگاه ها شهر طراحي هنگام در يا و تفصيلي يا و جامع هاي طرح تهيه در رو اين از
 هاي محدوده شود كه انجام نحوي به بايد االمكان حتي شهري هاي كاربري تعيين جديد،
 نظير تراكم كم يا و كم خطر هاي كاربري به عمده خطر با يها گسل ويژه به گسلي هاي پهنه

 اختصاص سبك هاي سازه با و تفريحي ورزشي فضاهاي زمين، با تراز هم معابر سبز، فضاي
 ندارند قرار گسلي هاي پهنه هاي محدوده در الذكر كه فوق هاي كاربري با هاي زمين با يا و يافته

  .شوند معاوضه
 جهت افزايش كلي ديدگاهي با كه هستند هايي الزامات و ضوابط اين دستورالعمل حداقل

 و اند تعيين شده شوند مي ساخته گسلي هاي پهنه در كه ييها ساختمان ايمني از اطمينان
 مختلف در مراحل ساختمان، ايمني از اطمينان كسب منظور به مسئول عوامل ضروريست
 ضوابط اين در كه ضروري ديگري اقدامات و ها بررسي ساختمان، اجراي و طراحي مطالعات،

 .انجام دهند خود فني مسئوليت به توجه با است و تناقضي با ضوابط حاضر ندارند را نشده ذكر
 جمله از و عوامل مربوطه و ها بارگذاري برابر در شده ساخته ساختمان ايمن طراحي مسئوليت

به عهده مسئولين فني و طراح  سطحي گسلش اثر در زمين هاي گسيختگي يا و ها مكان تغيير
 ژئوتكنيكي شناسي، زمين مطالعات يا نتايج و مشاهدات براساس كه صورتي ساختمان بوده و در

 سطحي گسلش برابر در نظر مورد ساختمان شود كه مشخص اي سازه هاي تحليل نيز و ... و
 هاي دستورالعمل و ها نامه آئين در شده معين خطر با سطح طراحي هاي زلزله در انتظار مورد
 نظر تجديد ساختمان طرح در بايد نيست الزم عملكردي و سطوح ايمني تأمين به قادر معتبر
  .شود صرفنظر ساخت آن از يا و شده

هاي حـاكم   كارگيري اين ضوابط با ساير ضوابط مربوط به بارگذاريچنانچه الزامات ناشي از به 
بر ساختمان متفاوت باشند، براي رعايت احتياط ضروري است الزامات سخت گيرانه تر بـه كـار   

  گرفته شوند.
  

  ها مسئوليت -3- 1
  شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز -1- 3- 1

 ناميده مركز ضوابط به اختصار اين در كهشهرسازي  و مسكن راه، تحقيقات مركز هاي مسئوليت
  عبارتند از: ،شود مي

                                                 
  ارائه شده است 4- 4-1ميزان خطر پهنه هاي گسلي در بند  1
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  ضوابط حاضر ؛ روزآوري به -
حاضر از جمله  ضوابط رعايت و اعمال به مربوط فرايندهاي از اطمينان منظور به عاليه نظارت -

ها و مناطق  گسلي شهر هاي و پهنه 2ها گسلهاي  روز آوري نقشه هاي تهيه و به بر فرايند
   آن ؛ پيوست عنوان به استفاده جهت مختلف

با مسئوليت بررسي تقاضاهاي فني وارده و پاسخگويي به  مركز در ويژه فني تشكيل كميته-
 نحوه و كميته اين تركيب ضوابط مركز اين مورد در سواالت و ابهامات به آنها و نيز پاسخگويي

  .كرد خواهد مشخص را آن كار
  
  اكتشافات معدني كشورسازمان زمين شناسي و  -2- 3- 1

، به شود ميمسئوليت سازمان زمين شناسي كشور كه در اين ضوابط به اختصار سازمان ناميده 
  شرح زير است:
گسلي در شهر ها و ساير مناطق  هاي پهنههاي گسل و  آوري نقشه تهيه و به روز -

 و تاييد آنها
گسـلي در  هـاي   و پهنـه  هـا  گسلهاي  حصول اطمينان از هماهنگي نسبي نقشه -

گسـلي و   هاي پهنهها و ساير مناطق با نقشه هاي كلي گسل هاي كشور و  شهر
استفاده متقابل از آنها براي تصـحيح و بـه روز كـردن نقشـه هـاي كشـوري و       

  شهري

  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران -3- 3- 1
 از ويرايش آخرين ، حصول اطمينان از انعكاسايران معماري و شهرسازي مسئوليت شورايعالي

 مربوطه ضوابط اعمال و تفصيلي و جامع هاي طرح در ها و روستاها شهر گسلي هاي پهنه  نقشه
 .است

  شهرداري ها (مراجع صدور پروانه ساختماني) -4- 3- 1
  :از مسئوليت شهرداري ها (مراجع صدور پروانه ساختماني) عبارتند

  2-3-1 موضوع بندگسلي شهرها  هاي پهنهگسل و هاي  تامين اعتبار تهيه نقشه -
هاي  هاي گسلي و ضوابط مربوطه در صدور پروانه اعمال آخرين ويرايش نقشه پهنه -

 ساختماني،

                                                 
 هاي دستگاه ديگر يا و پروانه صدور مراجع ساير و ها شهرداري زمين شناسي و اكتشافات معدني، سازمان طريق از الزم هاي روال و كارها و ساز كارگيري به با بايد مركز ويژه، به 2

 گسلي هاي پهنه اطراف و داخل در ها ساختمان ساخت ويژه به عمراني پروژه هاي انجام براي كه ها گسل محلي شناسايي مطالعات هاي گزارش شدن جمع از هاي عمراني، پروژه مسئول

  نمايد. اطمينان حاصل مقتضي هاي نهاد توسط دسترس قابل و معتبر رسمي آرشيو سامانه صورت به مي شوند، انجام
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هاي گسلي در مدارك ملك براساس اطالعات  انعكاس موضوع واقع شدن امالك در پهنه -
 هاي گسلي؛ آخرين ويرايش نقشه پهنه

 گسلي هاي پهنهنظارت بر اعمال دقيق ضوابط در هنگام ساخت و ساز در  -
  

  تعاريف -4- 1
  گسل -1- 4- 1

هاي  اي كه در اثر نيروهاي تكتونيكي، بلوك هاي پوسته اي از شكستگي شكستگي يا پهنه
گيري داشته باشند. گسلش گاه در  جايي نسبي قابل اندازه طرفين آن نسبت به يكديگر جابه

  گيرد. ات چندگانه روي داده و گسلش هاي فرعي را نيز در بر ميراستاي صفح
  
  گسلش سطحي -2- 4- 1

ايجاد زمين لرزه  رويداد همزمان باكه  ها گسلدر سطح زمين در راستاي  گسيختگيجابجايي يا 
  .شود مي
  
  پهنه گسلي -3- 4- 1

  محدوده در برگيرنده گسلش سطحي است.
 
 گسلي هاي پهنهطبقه بندي ميزان خطر  -4- 4- 1

گسلي از نظر ميزان خطر گسلش سطحي زمين، بر حسب مقدار حداكثر جابجايي و  هاي پهنه
شوند. نحوه تعيين مقدار  طبقه بندي مي 1-1مقدار جابجايي گسل طرح مورد نظر، مطابق جدول

  ارائه شده است.  5-1حداكثر جابجايي و مقدار جابجايي گسل طرح در بند 
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  گسلي هاي پهنه خطر ميزان بندي طبقه-1-1 جدول
حداكثر جابجايي

  گسل
 كمتر از

  يك متر
 بين

  يك متر تا دو متر 
 بيشتر از

  دو متر 
جابجايي گسل

  طرح 
كمتر از نيم 

  متر
بيشتر از نيم 

  متر
كمتر از يك 

  متر
بيشتر از يك 

  به هر ميزان  متر

ميزان خطر پهنه 
  كم  گسلي

  خطر عمده
  زياد خيلي  زياد  متوسط  متوسط

  

  محاسبه جابجايي گسل  -5- 1
  تعيين حداكثر جابجايي گسل -1- 5- 1

ولز و كوپر ( مقدار حداكثر جابجايي گسل از روابط ميان حداكثر جابجايي و بزرگي زلزله
  است:  محاسبهقابل  )1994،اسميت

  
log(MD)=-1.69+1.16* log(SRL)                       ي امتداد لغز ها گسلبراي 

log(MD)=-0.44+0.42*log(SRL)  ي معكوسها گسلبراي 

log(MD)=-1.98+1.51*log(SRL)                           ي نرمال ها گسلبراي 
  

طول گسيختگي  SRLبيشينه جابجايي در راستاي گسل بر حسب متر، و  MDدر روابط فوق 
  سطحي گسل بر حسب كيلومتر است.

 
  گسل طرح تعيين جابجايي-2- 5- 1

توان با استفاده از روش هاي اخيرأ توسعه يافته براي  براي تعيين جابجايي گسل طرح مي
اي براي محاسبه ميزان جابجايي  هاي ساده محاسبه خطر گسلش سطحي استفاده كرد. نرم افزار

هايي نظير نرخ  گسل هاي با مكانيزم هاي مختلف(امتداد لغز، معكوس و نرمال) بر حسب پارامتر
هاي  بازگشت ريشتر... براي دوره-ابطه گوتنبرگهاي ر لغزش، طول گسلش، بزرگي، پارامتر

به آنها اشاره شده است. براي تعيين جابجايي گسل طرح  1مورد نظر وجود دارد كه در پيوست 
  سال در نظر گرفته مي شود. 475با اهميت متوسط دوره بازگشت  يها ساختمانبراي 
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  گسلي در اثر وجود روبار خاك بر روي سنگ بستر اصالح جابجايي -3- 5- 1
فوق به عنوان جابجايي در سنگ بستر منظور  5-2و  5-1مقادير به دست آمده در بند هاي 

 توان آنها را اصالح كرد. شوند كه در صورت وجود روبار خاك بر روي سطح سنگ بستر مي مي
   هايي از اين اصالح ارائه شده است. نمونه ،در بخش تفسير

 

  هاي گسلي  ضوابط و تمهيدات عمومي طراحي و ساخت ساختمان در پهنه - 6- 1
 هاي پهنهگسلي عالوه بر مالحظاتي كه به صورت عمومي در همه  هاي پهنهبه طور كلي در 

  لرزه خيز در نظر گرفته مي شوند، دو جنبه زير به صورت ويژه بايد مورد توجه قرار گيرند:
  نزديك به گسل هاي پهنهمالحظات مربوط به حركت هاي ارتعاشي ويژه زمين در  -
  گسلش سطحي زمين مالحظات مربوط به -

در سطح  و دهند امتداد صفحه گسل در عمق زمين روي مي ي كه درهاي جابجاييبروز  تبصره: 
د كه مالحظه مي شون هاي سطح زمين مي و يا گسيختگيئزمين به صورت جابه جايي هاي دا

  شوند. ميناميده به اختصار گسلش سطحي زمين 
نزديك به گسل ، براساس  هاي پهنهمالحظات مربوط به حركت هاي ارتعاشي ويژه زمين در 

 گيرد. ايران در بخش ديگري از آئين نامه مذكور مورد بحث و بررسي قرار مي 2800نامه  آئين
  سطحي زمين خواهد بود.در اين دستورالعمل تمركز بر مباحث مربوط به گسلش 

نامه  هاي گسلي، ضروري است آخرين ويرايش ضوابط آيين ي واقع در پهنهها ساختماندر  -الف
ايران) و مبحث ششم مقررات ملي ساختمان  2800در برابر زلزله (استاندارد  ها ساختمانطراحي 

  به طور كامل و با دقت رعايت شود.
  نسجام كافي برخوردار باشد.سازه ساختمان بايد از يكپارچگي و ا -ب
هاي حياتي شهري به ويژه برق و گاز به ساختمان بايد در مقابل نيروها و  اتصاالت شريان -ج

هاي ناشي از گسلش طراحي شوند و يا انعطاف پذيري الزم را براي تحمل    كانتغيير م
  .ودجابجايي هاي محتمل گسلش را داشته باشند بدون آنكه خرابي در آنها ايجاد ش

اي) در  (مالحظات پيكربندي سازه 5-1(مالحظات معماري) و  4-1موارد زير از بندهاي  -د
ايران) كه به صورت توصيه و يا با  2800در برابر زلزله (استاندارد  ها ساختماننامه طراحي  آئين
  هاي گسلي اجباري است. ي واقع در پهنه ها ساختماناند در  ذكر شده "تا حد امكان "قيد 

پالن ساختمان بايد به شكل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون  -
رفتگي زياد باشد و از ايجاد تغييرات نامتقارن پالن در ارتفاع  آمدگي و پس پيش

 ساختمان نيز احتراز شود.
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ها و  از قرار دادن اجزاي ساختماني، تأسيساتي و يا كاالهاي سنگين بر روي طره -
 هاي بزرگ پرهيز گردد. انهعناصر الغر و ده

 ها خودداري شود. از ايجاد اختالف سطح در كف -
كليه عناصر باربر ساختمان بايد به نحو مناسبي به هم پيوسته باشند تا در زمان  -

طور يكپارچه عمل كند.  زلزله عناصر مختلف از يكديگر جدا نشده و ساختمان به
ها و يا ديوارها، به نحو مناسبي  قابها بايد به عناصر قائم باربر،  در اين مورد كف
صورت يك ديافراگم عمل نموده و نيروهاي  كه بتوانند به طوري متصل باشند، به

 زلزله را به عناصر باربر جانبي منتقل نمايند.
  

هـاي   ي واقـع در پهنـه  هـا  سـاختمان هاي مربوطه بـراي   كنترلطراحي، اجرا، نظارت و  -ه
 هـا  سـاختمان شود. از جمله اقدامات ضروري در ايـن  گسلي بايد به صورت مضاعف انجام 

  عبارت است از:
 ها و محاسبات؛ كنترل كامل نقشه -
هاي اجرايي به منظور اجراي دقيق  تهيه مشخصات فني خصوصي و دستورالعمل -

 آنها؛
 مورد نياز مطابق مقررات ملي ساختمان. هاي انجام آزمايش -

 
  ها تبصره –

چنانچه بخشي از زمين مورد نظر براي احداث يك ساختمان در پهنه گسلي قرار  -1تبصره 
باشد، ضوابط محدود مختلف هاي گسلي  گيرد و نيز در مواردي كه قرارگيري ساختمان در پهنه

  تر بر كل ساختمان حاكم خواهد بود. كننده
هاي عمراني شهري از طريق انجام مطالعات ويژه  چنانچه در موارد خاص يا طرح -2تبصره 

محلي، آزمايشگاهي و با در نظر گرفتن تمهيدات ويژه طراحي و محاسباتي انجام شده توسط 
صالح بتوان با ارائه مستندات كافي اثبات كرد كه ايمني الزم براي ساخت طرح مورد  مراجع ذي

الذكر در مقابل گسلش سطحي زمين تأمين  هاي فوق ايت بخشي از محدوديتنظر، بدون رع
و از نظر ساير ضوابط شهرسازي مجاز به انجام اين كار باشد، بايد مدارك فني مربوطه  شود مي

اي در مركز ارجاع شود. اين كميته با بررسي كامل و دقيق علمي و فني و  به كميته فني ويژه
المللي، تقاضاي ارائه شده را بررسي و در  و فني معتبر داخلي و بينهاي علمي  مقايسه با روش
گيري خواهد كرد. مركز تركيب اين كميته و نحوه كار آن را مشخص خواهد  مورد آن تصميم

  كرد. 
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   كاربري و تعداد طبقات مجاز -7- 1
   انحراف گسلش از زير ساختمان -1- 7- 1

اي باشد كه در صورتي گسلش  به زير پي بايد به گونهساختمان از نظر تعداد طبقات و بار وارده 
ينان از ايجاد به زير پي ساختمان برخورد كند، به بيرون از محدوده آن منحرف شود. براي اطم

ترين حالت ممكن از نظر موقعيت برخورد خط گسلش با زير پي و نيز عمق شرايط فوق بايد بد
  ر و خاك روباره در نظر گرفته شود.سنگ بستر و زاويه برخورد گسل با مرز سنگ بست

  
  ساير محدوديت ها -2- 7- 1

تعيين  2-1گسلي از جدول هاي پهنهواقع در  يها ساختمانتعداد كل طبقات مجاز براي 
  . شود مي
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  گسلي هاي پهنهبندي ميزان خطرو حداقل فاصله خاك از ساختمان مجاور بر اساس طبقه  محدوديت كاربري، تعدادكل طبقات مجاز- 2-1جدول

ميزان جابجايي 
  گسل

نوع خطر 
  محدوديت كاربردي  پهنه

تعداد حداكثر 
كل طبقات 

  مجاز

  حداقل فاصله 
از خاك يا ساختمان 

  مجاور

جابجايي حد اكثر بيش از 
متر و جابجايي طرح به  2

  هر ميزان
  خيلي زياد

 -  و زياد خيلي زيادي با اهميت ها ساختمانعدم احداث 
d3 4/1  

  6 ]1[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژه ي با اهميت متوسطها ساختماناحداث 

 2تا  1جابجايي حد اكثر 
  متر و جابجايي طرح

  متر 1بيش از 
  زياد

  -   خيلي زيادي با اهميت ها ساختمانعدم احداث 

d 4/1   3 ]1[   مطالعات و اعمال تمهيدات ويژهدر صورت انجام ي با اهميت زياد ها ساختماناحداث  

  8 ]1[   ي با اهميت متوسط در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژهها ساختماناحداث 

  d  5 ]1[   ي با اهميت متوسط در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات عاديها ساختماناحداث  
 
  
  

                                                 
  مقدار جابجايي گسل طرح  3
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ميزان جابجايي 
  گسل

نوع خطر 
  كاربرديمحدوديت   پهنه

تعداد حداكثر 
كل طبقات 

  مجاز

  حداقل فاصله 
از خاك يا ساختمان 

  مجاور

 2تا  1جابجايي حد اكثر 
  متر و جابجايي طرح

متر ياجابجايي  1كمتر از 
متر و  1حد اكثر كمتر از 

  جابجايي طرح
  متر 5/0بيشتر از 

  متوسط

 -  خيلي زيادي با اهميت ها ساختمانعدم احداث 

d 4/1   6 ]1[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژههاي با اهميت زياد  ساختماناحداث  

  10 ]2[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژهمتوسط  هاي با اهميت ساختماناحداث 

 d  6 ]1[   ي با اهميت متوسط در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات عاديها ساختماناحداث  

جابجايي حد اكثر كمتر از 
متر و جابجايي طرح  1

  متر 5/0كمتر از 
  كم

  3 ]1[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژههاي با اهميت خيلي زياد  ساختماناحداث 
d 4/1   
  8 ]1[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژهزياد  هاي با اهميت ساختمانحداث ا  متر) 35/0(حداقل 

  12 ]2[   در صورت انجام مطالعات و اعمال تمهيدات ويژههاي با اهميت  متوسط  ساختمانحداث ا

   d  8 ]1[   تمهيدات عادياعمال  مطالعات و  ي با اهميت متوسط در صورت انجامها ساختماناحداث  
 متر) 25/0(حداقل 
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    )2-1هاي مربوط به جدول( يادداشت
   حداكثر تعداد طبقات زيرزمين يك طبقه مي باشد.] 1[
  حداكثر تعداد طبقات زيرزمين دو طبقه مي باشد.] 2[
 در تمام موارد، پي بايد از نوع گسترده صلب باشد. -
  با اهميت كم وجود ندارد. يها ساختماناز نظر اين ضوابط محدوديتي براي  -
از  طبقات ساختمان است و كل محدوديت طبقات مشخص شده در اين ضوابط براي تعداد  -

هاي  كليه ضوابط مشخص شده در آن به ويژه از نظر فاصله تا هنگامي كهنظر اين ضوابط، 
و زمين هاي مجاور رعايت شوند، تفاوتي ميان طبقات زير و باالي سطح  ها ساختمانجدايي از 

  زمين وجود ندارد.
هرگونه  احداثو نيز  متوسطبا خطر  هاي پهنهدر  با اهميت زياد يها ساختمان حداثا -

حفر ترانشه براي جستجوي گسل در زير  منوط به خيلي زيادبا خطر  هاي پهنهدر ساختمان 
  باشد. مي 2شماره  مطابق با شرايط ذكر شده در پيوست محل احداث ساختمان و اطراف آن،

گسلش سطحي  بر مبناي وجود در جدول، شخص شدهطبقات متعداد محدوديت حداكثر   -
طبقات مجاز ساير  حداكثر ضوابط و اين طبقات مجاز مربوط بهحداكثر از بين  ، بنابراينبوده

  .مالك خواهد بودكمتر تعداد طبقات  حداكثر ،سازيشهر ضوابط نظير ،ضوابط
شود و  پيچيده و دشوارتر ميهاي سازه  معموال با افزايش تعداد طبقات، محاسبات و تحليل  -

هاي رفتار سازه به ويژه از نظر تامين مقاومت  طراح سازه مسئول در نظر گرفتن پيچيدگي
و تاسيسات مجاور  ها ساختماندر  مطلوبنااجزاي سازه و پايداري كلي ساختمان و عدم تاثيرات 

پي و سازه  زمين زير پي از احتمالي بخشي ازجدا شدن ، تغيير شكل هاي زمين در اثر
هاي قابل  روش از در اين راستا طراح سازه بايد .باشد ميهاي ساختمان  ها و پيچش چرخش

  حليل و محافظه كاري الزم استفاده نمايد.اطمينان ت
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  حداكثر بعد ساختمان-8- 1
 باشد.  ميمتر  40 حداكثر بعد ساختمان در تراز پي

  مجاورهاي  فاصله ها از زمين ها و بنا -9- 1
  زيرزمين فاصله ساختمان از خاك مجاور در -1- 9- 1

خاك  هاي واقع در زيرزمين، وجوه جانبي ساختمان بايد از  هاي گسلي در بخش در كليه پهنه
اطراف، جدا نگاه داشته شود، بدون آنكه پايداري كلي ساختمان به خطر افتد. در صورت لزوم، 
براي نگهداري خاك بايد از روش هاي مناسب تثبيت ديواره خاكي يا شيرواني استفاده شود. 

باشد. اين  مي 2-1و خاك مجاور، مطابق جدول   حداقل فاصله جدايي در هر نقطه بين ساختمان
ه بايد تا زير تراز كف پي حفظ شود، به نحوي كه بين پي و ديواره زيرزمين ساختمان مورد فاصل

فوق وجود داشته باشد. اين فاصله (كف جدول نظر با خاك مجاور، حداقل فاصله ذكر شده در 
 پر شود. ه و يا از مصالح نرم مناسبتواند خالي ماند پي تا سطح زمين) مي

  
  مجاورفاصله از ساختمان -2- 9- 1

باشـد. ايـن    مي 2-1ي مجاور، مطابق جدول ها ساختمانحداقل فاصله جدايي در هر امتداد بين 
بـه عـالوه بـراي     حفـظ شـود.   مجـاور تا زير تراز كف پي سـاختمان  در ارتفاع از بام فاصله بايد 

مجاور در اثر چرخش افقي كلي (حول  يها ساختمانبه مورد نظر جلوگيري از برخورد ساختمان 
 هـاي  جابجـايي  در اثر و يا مجموع آنها محور قائم) و چرخش قائم كلي(حول محور هاي افقي)،

ايـن   .داشـته باشـد   وجـود  فاصله كـافي  ها ساختمانبين ، ين زير پي ناشي از گسلش سطحيزم
 پر شود.الح نرم مناسب تواند خالي مانده و يا از مص فاصله مي

  طرح پي -10- 1
از نوع گسترده (بدون استفاده از  واقع در پهنه گسلي بايد يها ساختماندر  پي مورد استفاده

ناشي از جابجايي گسلش  تغيير شكل پي (به نحوي كهبودهكافي  مقاومت و صلبيتشمع) با 
توان در  در طراحي پي گسترده مي و كف آن در يك تراز اجرا شود. )قابل صرف نظر باشد

پي لحاظ  در محاسبه صلبيت طبقه تحتاني را اي سازه و سقف ها ستونها و  ، ديوارنيازصورت 
  كرد. 

در تحليل و طراحي پي گسترده ساختمان مورد توجه ويژه زير بايد  گسلي سه مورد هاي پهنهدر 
  قرار گيرند:
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  :تعيين نيروهاي داخلي پي  -الف
   گيري پي بر روي زمين تغيير شكل يافته در اثر  تحت اثر بارگذاري ساختمان و شرايط قرار

، نيروهاي داخلي( لنگر ها و نيروهاي برشي و محوري) در آن اندر كنش گسلش، پي و روسازه
 توزيع مقدار اين  الزم استگذاري آن  آرماتورايجاد مي شود كه براي تعيين ضخامت پي و 

 تقريبادر اين حالت  صلب گستردههاي مختلف پي تعيين شود. تحليل پي  ها در بخش نيرو
ممكن است  حالتدر شرايط عادي است، با اين تفاوت كه در اين  صلب گسترده هاي پي مشابه 

  بماند. خالي مانده و بدون تكيه گاه در اثر گسلش قسمت هايي از زير پي
  
  :تعيين ميزان چرخش كلي پي -ب

 پايداري و قابليت بهره برداري ازشرايط تامين  ،تعيين ميزان چرخش قابل قبول پيبراي  
 ضروري است.  p-deltaاثرات  در نظر گرفتنبا  ساختمان
پي گسترده در شرايط بارگذاري و تكيه گاهي توصيف شده در بند الف فوق بايد  هاي جابجايي

تعيين شود. هرگونه تغيير مكان عمودي نقاط مختلف پي صلب بدليل چرخش يا نشست نابرابر 
 منتقل شده و اثر آن به صورت چرخش يا اي سازههاي پي صلب مستقيمأ به عناصر  گوشه

شود. در صورتي كه  ن مينشست متفاوت باعث ايجاد نيروهاي اضافي در اعضاي سازه ساختما
 مئشود، ساختمان بايد براي اثر جابجايي قا متفاوت از حد معيني بيشتر مئمقدار جابجايي قا

  متفاوت تحليل و طراحي شود.
  
  هاي متفاوت ناشي از خالي شدن زير پي بر اثر گسلش: شستاثر ن-ج

بـين  محاسبه شده ناشي از خالي شدن زير پـي  در صورتي كه ميزان نشست متفاوت پي 
         ســانتي متــر بيشــتر باشــد، ســاختمان بايــد بــراي اثــر 2هــر دو ســتون از ســاختمان از 

  ناشي از گسلش سطحي تحليل و طراحي شود.هاي متفاوت  نشست
  

  معرفي برخي از تمهيدات ويژه -11- 1
گسلي در صورتي كه  هاي پهنهواقع در  هاي سازهدر طراحي  11-1عالوه بر رعايت بند 

توان از  ) باشد مي2800استاندارد مطابق با  Iسنگ(زمين نوع  ساختگاه متشكل از سنگ يا شبه
     تدوين پذيري ساختمان در اثر گسلش سطحي  تمهيدات زير كه براي كاهش خطر آسيب

شده است با عنايت به مسئوليت دست اندركاران طراحي و ساخت در تامين ايمني ساختمان بر 
  استفاده كرد. ،روي گسل بر اساس سازوكار حركتي گسل
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هاي الزم بوده و  ها و طراحي ا تحليلالزم است توجه شود كه اجراي اين تمهيدات بايد مطابق ب
هاي ديگر معمول در  توسط متخصصين ذيصالح انجام شود، به نحوي كه ساختمان از جنبه

  اي نيز ايمن باشد. اي و غيرلرزه ها در شرايط لرزه طراحي
  

  ها؛ الف) خاكريز مسلح انعطاف پذير در زير پي
  ها؛ درصد) و متراكم در زير پي 5از اي تميز (با اجزاي ريز دانه كمتر  ب) خاكريز دانه

  ها؛ هاي متناوب سخت و انعطاف پذير در زير پي ج) خاكريز چنداليه با اليه
  كاك بين كف پي و زمينهاي ممكن براي كاهش اصط ساير روشد) 
  

ك فني مربوطه بايد در كميته فني ويژه در رالذكر، مدا در صورت استفاده از برخي تمهيدات فوق
  تأييد قرار گيرد. سازمان مورد

  

 سازه -12- 1

  كليه قاب هاي ساختمان بايد از نوع شكل پذير ويژه باشند.- 12-1- 1
  
  بايد داراي يكپارچگي و انسجام باشد. ساختمان اجزا ، اعضا و كل - 12-2- 1
  
  افقي امتداد لغز هاي جابجاييتحليل ساختمان در مقابل - 12-3- 1

قابـل اثـر ايـن    افقي امتداد لغز، ساختمان بايـد در م  هاي جابجايي لفهؤدر صورت وجود م
مقاومـت موجـود در مقـاطع قـائم بـراي انتقـال اثـر         در اين حالت جابجايي كنترل شود.

وارده از زمـين  بـر    هـاي افقـي   و فشـار  پـي  بر كف از زمين نيروهاي تماسي افقي وارده
در ايـن تحليـل از تـأثير     .كـافي باشـد   بايـد  ساختمان در نقاط تماس با سطوح جانبي آن

كاهنده اصطكاك اليه هاي ژئوممبران در كف بايد صرف نظر شود. هم چنين بايد فرض 
شود كه فضاي خالي بين ساختمان و زمين از ميان رفته و زمين در جهت حركت خود به 

در نظر  الغيرفعهاي زمين در جهت حركت زمين  فشارديوار ساختمان اتصال يافته است. 
ده و از فشار مقاوم افقي زمين در ديوار هاي مقابل صرفنظر مـي شـود. مقـاطع    گرفته ش

 اتصـفح  يـا امتـداد هـاي    قائم به تعداد كافي و در محل هاي بحراني زده شوند. امتـداد 
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هـاي   قطعيـت  و با در نظـر گـرفتن عـدم    مقطع بايد بر اساس رهنمود زمين شناس طرح
  يين شود. تعو پوشش دادن آنها با احتياط كافي  موجود

  
  تركيب بارگذاري - 12-4- 1

  اثـر  هاي گسلي حداكثر بر سـاختمان، نيـازي بـه اعمـال همزمـان      جابجايياعمال  براي
شتاب هاي طرح زلزله بر سازه ساختمان نيست. در اين صورت يك بار سـاختمان تحـت   

و  بدون اعمـال شـتاب هـاي زلزلـه قـرار گرفتـه و تحليـل        ،گسلي حداكثر هاي جابجايي
هاي  خارج از پهنه گسل تحت تأثير شتاب يها ساختمانو بار ديگر مانند  شود مي طراحي

براي هر دو حالت جوابگو  و بايد شود ميطراحي  دون اعمال جابجايي گسليزلزله طرح، ب
  باشد.  
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ساختمان طراحي  ناشي از گسلش سطحي در هاي جابجاييبراي تحمل  بايد اي سازهغير عناصر 
  .شوند
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