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 تێبینی /لەسەر خوێندنەوەی ئەم راپۆرتی بینا کە مێمبەرە پێکهێنەرەکانی (بیم و کۆڵۆم و
دیوارە کۆنکرێتیەکان) بە شێوەی  Ductileکار ئەکەن و بە هەموویان بااڵنسێک دروست
دەکەن لە نێوان  Stiffnessو ، Ductileبیناکەش ئاماژە بە بەشێک لە پێکهێنەرە
ناگرنگەکانی ئەدات بۆ ئەوەی لەماوەی چەند چرکەیەکدا زەمین لەرزەکە کاتیك ئەیدا لە
بیناکە بیناکە بە سەالمەتی دەربچێت.

پوختەی پێناسەی زەمین لەرزە لە ڕووی ئەندازیاری ئینشائیەوە

 زەمین لەرزە هێزێکی داینامیکیە  Dynamic Forceلە ئەنجامی کارلێکەکانی ناو زەوی دروست
دەبێت و هەر بە زەویدا شەپۆلەکانی ئەگوازرێتەوە و بە شیوەی تاودان خاکی ژێر بناغەی بیناکان
ئەلەرێنێتەوەو ووزەیەکی بەهێز دەگوازێتەوە ناو بیناکە
 پێویستە پێکهێنەرە ئینشائیەکانی بیناکە  Structural Membersتوانای بەرگری ئەو ووزەو
هێزە جێکارەکانی هەبێت و وە هاوسەنگی ئاسۆیی دروستت ببێت هاوشێوەی هاوسەنگی ستوونی
 کاریگەری زەمین لەرزە پشت دەبەستێت بە دوو هۆکار
 .1شوێنی بیناکە لەسەر نەخشەی زەمین لەرزە
 .2توندو تۆڵی بیناکەو شێوازی دیزاینەکەی
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هاوسەنگی ئاسۆیی لە ژێر کاریگەری هێزە ئاسۆییەکاندا
بۆ ئەوەی بینایەک سەالمەت بێت لە ژێر کاریگەری هێزی زەمین لەرزە پێویستە هاوسەنگ بێت
 هاوسەنگی ناوەکی Internal Equilibrium
هەموو مێمبەرە ئینشائیەکان دیزاین بکرێت بۆ ئەو )) Axial , Shear , Moment , Torsion
نەی کە بەهۆی زەوی لەرزەکە لەناو مێمبەرەکانەوە دروستبووە.
 هاوسەنگی دەرەکی External Equilibrium
پێویستە بیناکە هاوسەنگ بێت  ،بەواتایەکی تر پێویستە بناغەکەی دیزاین کرابێت دژی بەالدا کەوتن
و هەڵگەڕانەوە  Overturningهەروەها بڕی پەستانی سەر خۆڵەکە لە ژێر کاریگەری هێزە
ئاسۆییەکان لە بڕی  Bearing capacityتێنەپەڕێت کە لە ڕاپۆرتی  soilی هەر پڕۆژەیەکدا
ئامادە کراوە.

ڕێکخستنی شوێنی کۆڵۆم و دیوارە کۆنکرێتیەکان
 یەکێک لە هەنگاوە گرنگەکانی دیزاینی زەمین لەرزە ،دڵنیابوونە لەوەی کە کەمترین ناڕێکی ئینشائی
دروست بکرێت بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی  Torsional Irregularityبۆ کەمتری ئاست.
 بۆ ئەو مەبەستە گرنگترین هەنگاو دیاری کردنی شوێنی کۆڵۆم و دیوارە کۆنکرێتیەکانە چونکە ئەوان
بەرپرسن لە دروستکردنی هێزی بەرگری ئاسۆیی  Lateral Stiffnessو وەاڵمدانەوەی هێزە
ئاسۆییەکانی وەک زەمین لەرزە.

 ئەگەر دابەشکردنەکە زانستی نەبێت ،ئەکرێت ببێتە هۆی دوور کەوتنەوەی سەنتەری بارستایی و
سەنتەری پتەوی وە لە ئەنجامدا دروستبوونی  Torsionێکی زۆرو سورانی بیناکە و دوورکەوتنەوە لە
Stability.
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دەستەواژەی  Lateral Stiffnessچییە
 دابینکردنی  Lateral stiffnessپەیوەندی بە ژمارەو قەبارەو شوێنی کۆڵۆمو دیوارە
کۆنکرێتیەکانەوە هەیە

 هەرچەندە کۆڵۆمەکان بەشداری ئەکەن لە دروستکردنی ، Lateral stiffnessبەاڵم لە بینا
بەرزەکاندا پێویستە کەمتر پشتیان پێ ببەسترێت و ئەو  shear forceی لە هەر نهۆمێکی بیناکەدا
دروست دەبێت بەسەر  shear wallکاندا دابەش بکرێت هەر یەکێکیان بە پێی  stiffnessی
خۆی.
شوێنی مەسعەدو قادرمەکان
 هەرچەندە قادرمە زیاتر فەنکشنی میعماری هەیەو کەمتر لە ڕووی ئینشائیەوە پشتی پێ دەبەسترێت
،بەاڵم بارستایی هەیەو  stiffnessهەیە.

 باشترین حاڵەت ئەوەیە کە قادرمەکان و مەسعەدەکان لە ناوەندی بیناکەدا و لە چوارچێوەی بۆکسێکی
کۆنکرێتیدا بێت و  Coreێکی بەهێز بۆ بیناکە دروست بکرێت.
Core walls
 لە بینا نزمەکاندا ئەگەر ڕووبەری بیناکە زۆر نەبێت و سپانی بیمەکان ئەسایی بێت لەوانەیە تەنها
بوونی  Concrete coreلە ناوەندی بیناکەدا بەشی ئەوە بکات کە بەرگری هێزی زەمین لەرزەکە
بکات

 بەاڵم ئەگەر ژمارەی نهۆمەکان زیادی کرد یان رووبەری بیناکە زۆر بێت ئەو کاتە دیوارە کۆنکرێتیەکانی
مەسعەدو قادرمەکان لە الیەکەوە ناتوانێ بەرگەی زەمین لەرزەکان بگرن و  overstressedئەبن.
لە الیەکی ترەوە دووری سەنتەری بیناکە لە کۆتایی بیناکەوە  torsional stiffnessی بیناکە
الواز دەبێت و ئەو کاتە لە جیاتی ئەوەی بیناکە ئاڕاستەی  Xیان  Yالبدات ،بیناکە بە دەوری
خاڵێکدا دەسوڕێت کە ئەوەش ڕێگە پێدراو نییە و بۆ چارەسەری ئەوەش پێویستە بە چواردەوری بیناکەدا
دیواری کۆنکرێتی دابنرێت بۆ ئەوەی یارمەتی  Coreبدەن و ڕێگە نەدەن torsional irregularity
ڕووبدات.
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Linear and Nonlinear Analysis
 هەرکاتێک هێزێک کار بکاتە سەر میمبەرێک یان بینایەک  deflectionدروست دەبێت وە دەتوانرێت
بوترێت هێزەکە  stressدروست دەکات و ئەویش  strainدروست دەکات.

 ئەگەر هێزەکە ئەوەندە زۆر نەبێت کە بیناکە بخاتە بارێکەوە کە پەیوەندی نێوان  deflectionو
 loadیان پەیوەندی نێوان  stressو  strainبکات بە  nonlinearئەوکاتە پەیوەندی ڕاستەوانە
لە نێوان  stressو  strainدروست دەبێت و ڕێگای تحلیل و دیزاین ئاسان دەبێت.
 لەکاتی زەمین لەرزەدا بەهۆی زۆری هێزەکەوە بەشێکی کەڤەری کۆنکرێتەکە لێ دەبێتەوە و لە زۆر شوێن
 deflectionێکی زۆر روو دەدات تەسلحی شیشەکانیش لە شوێنی  criticalدەبن بە yield
لەبەر چاو بگیرێت.
لەبەر ئەو هۆکارانە بۆ دیزاینی زەمین لەرزە دەبێت Nonlinearity
Elastic Versus platic Analysis
 ئەگەر ئەو مادەیەی مێمبەرە ئینشائیەکە یان بیناکەی لێ دروستکراوە ئەوەندە بەهێز بێت کە لە ژێر
کاریگەری هێزەکەدا هێشتا توانای زۆری هەبێت و هەرکاتێک هیزەکە البدرێت  ،هەموو  strainکان
بکاتەوە بە سفر یان نزیک سفر و بچێتەوە شوێنی خۆی ئەو کاتە بەو بینایە دەوترێت کەلەناچەی
 Elasticدەرنەچووەو هێشتا نەگەشتووە بە Platic region

 لە دیزاینی زەمین لەرزەدا بە شێوازێک دیزاین دەکرێت کە مادەکان بگەنە  plastic regionبۆ
ئەوەی ئەو  deformationنەی لە بیم و کۆڵۆم و جۆینتەکاندا روو دەدەن وەکو سەرچاوەیەکی
سەرفکردنی ووزەی زەمین لەرزەکە بەکار بهێنرێت کە لە ئەنجامدا دیزاینێکی اقتصادی دەست
دەکەوێت.بە پیچەوانەی کۆدە کۆنەکان کە پشتیان بە  elastic analysisدەبەست وە پارچەی بیم و
کۆڵۆمەکان گەورە دەردەچوون.
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Static Analysis VS Dynamic Analysis
 ئەگەر ئەو هێزەی کار دەکاتە سەر بیناکان نەگۆڕبێت ئەوکاتە ڕێگاکانی Static Analysis
بەکاردێت بۆ تحلیل و دیزاین.

 زەمین لەرزە هێزێکی گۆڕاوە لەماوەی چەند چرکەیەکدا کە زەمین لەرزەکەی تێدا روو دەدات چەندین
جارو بە بەردەوامی هەم نرخەکەی دەگۆڕێت و هەم ئاراستەکەشی دەگۆڕێت جارێک پۆزەتیڤ و جارێک
نیگەتیڤ

 کەواتە پێویستە بۆ دیزاینکردنی زەمین لەرزە  Dynamic Analysisبەکار بهێنرێت ،هەرچەندە
بۆ ئاسانکاری و لە بینا ڕێکارەکاندا تا نزیکەی بەرزی  70مەتر و بە بوونی چەن مەرجێکی تر
،دەتوارێت  Equlvalent Static Analysisبەکار بهێنرێت و کۆدەکانی دیزاین ڕێگەیان پێداوە.

ستاتیک و داینامیک
 بەکورتی لە  static analysisدا هێز ناگۆڕێت و هێزەکە  deflectionدروست دەکات کە ئەویش
ناگۆڕێت بەهۆی نەگۆڕیی هێزەکەوە
 بەاڵم لە  dynamic analysisدا تەنها  stiffnessکاریگەری نیە ،بەڵکو دوو پارامیتەری
تریش کاردەکەنە سەر بیناکە کە  damping force, inertia forceکە دەتوانرێت هەر سێکیان
لە هاوکیشەی گشتی جووڵەدا کۆ بکرێتەوە کە هاوکێشەیەکی بەناوبانگە کە
Inertia force + damping force + stiffness force =dynamic force
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Wind Load and Seismic forces
 هێزی با وەکو هەموو هیزەکانی تر کار دەکاتە سەر بیناکەو تەنها بە یەک الداو بە ئاراستەی ئەو
کاتەی هێزی باکە بیناکە  deflectپێ دەکات وە تا کۆتاییهاتنی هێزەکە بیناکە لەناوچەی
 elasticدەمێنیتەوە

 بە پێچەوانەوە هێزی زەمین لەرزە  displacement typeنەک  force typeوە بە شێوەی
 accelerationبناغەی بیناکە دەلەرێنێتەوە

 هەروەها جگە لە هەندێک بینای تایبەتی وەک کورەی ناوەکی کەلەسەر  elasticدیزاین دەکرێت ،بە
شێوەیەکی گشتی و لە ئێستادا و بە پێی کۆدە تازەکان  plastic designبەکار دێت بۆ دیزاینی
بیناو سترەکچەرەکان دژی هێزە زەمین لەرزە.
لە ڕووی شێوازی تەسلیحەوە کۆڵۆمە کۆنکرێتیەکان بە گشتی دوو جۆرن جگە لە compositencoloumn
 کۆڵۆمی  Tiedو Spiral
بە توێژینەوە دەرکەوتووە کە  spiral coloumnزۆر زۆر  ductileترە لە کۆڵۆمی tied
لەبەر ئەم هۆکارە پێشنیار دەکرێت بۆ ئەو بینایانەی کە زۆر چاالکن بۆ زەمین لەرزە spiral
بەکار بهێنرێت
جۆری خاکی ژێر ئەساسی بیناکان ڕۆڵی سەرەکی هەیە لە وەالم دانەوە بیناکان دژی هێزی زەمین لەرزە لەبەر
ئەوەی خاکی سیگناڵی زەمین لەرزەکەیەو هەروەها ئەساسی بیناکەش لەالیەن ئەو خاکەوە سەپۆرت کراوە کە
ئەگەر تا بەرەو جۆری  rockبروات  seismic forceکەمتر دروست دەبێت
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ئەو هۆکارانەی کار دەکەن سەر کاتی لەرینەوە.:
یەکەم  /بارستایی
تا بارستایی بیناکە زۆر بێت ،بە هۆی ئەو قورسیەوە بیناکە درەنگتر دەتوانێت بگەڕێتەوە شوێنی خۆی دوای
ئەوەی کەوتۆتە ژێر کاریگەری هێزە داینامیکەکە.

دووەم /کاریگەری stiffness
واتە بیناکە تا چەندێک کۆڵۆم و دیوارە کۆنکرێتیەکان بە هێزن و ژمارەیان زۆرەو بە شێوازێک دابەشکراون کە
زۆرتری پتەوی بە بیناکە بدات
ئەگەر  stiffnessزیاد بکات لە بەرامبەردا کات کەم دەکات و  base shearزیاد دەکات کە تێچوونی
پڕۆژەیەک بەرز دەکاتەوە چونکە پێویستە دیزاین بکرێت بۆ ئەو  shear forceزۆرەی لەهەر یەکێک لە
نهۆمەکاندا دروست دەبێت و کۆڵۆم و دیوارە کۆنکرێتیەکان بەرپرس دەبن کە ڕێگری لێبکەن
وە بۆ ئەوەی بتوانن ئەوە بکەن پێویستە ڕووبەریان گەورە بکرێت و تەسلیح یان زیاد بکرێت لەبەر ئەم
هۆکارەیە کە پێویستە  stiffnessزیاد لە پێویست زیاد نەکرێت  ،چونکە لە الیەکەوە بیناکە brittle
دەبێتو لەالیەکی ترەوە تێچووی تێچوونی پڕۆژەکە بەرز دەکاتەوە
سێیەم  /کاریگەری بەرزی بیناکان لەسەر کاتی لەرینەوە
لەگەڵ زیاد بوونی بەرزی بیناکان بارستایی زیاد دەکات و  stiffnessکەم دەکات ،بەاڵم لە ئەنجامدا
 periodکات کەم دەکات بۆ نموونە بینایەک  5نهۆم بێت کاتی لەرینەوەکی  0.89چرکەیە لە کاتێکدا گەر
بیناکە  25نهۆم بێت کاتی لەرینەوەکەی  3.14چرکەیە بۆ ئەوەی یەک شەپۆلی لەرینەوە تەواو بکات.
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چوارەم  /کاریگەری ئاراستەی دانانی کۆڵۆمەکان
ئاڕاستەی لە گەورەی کۆڵۆمەکان بۆ هەرالیەک بێت ،دەبێتە هۆی زیادکردنی  stiffnessبەو ئاراستەیەدا لە
ئەنجامدا کەمبوونەوەی  periodو پتەوتربوونی بیناکە بەاڵم زیاتربوونی  shear forceیش.
پێنجەم /کارگەری دیواری Masonry
دیوارە  infillکان پتەوی دەبەخشن بە بیناکەو  lateral stiffnessزیاد دەکەن و  driftکەم دەکەنەوە و
کات کەم دەکات.

بە شێوەیەکی سەرەکی سێ جۆر ئاراستەی لەرینەوە هەیە یان بیناکە بە ئاراستەی  xدا دەلەرێتەوە یان yیان
بە دەوری تەوەرەی  zدەلەرێتەوە
ئەوەی کە دیزاینەر پێویستە نەهێڵیت ڕووبدات ئەوەیە کە نابێت مۆدی لەرینەوەی سەرەکی سورانەوە بێت بە
دەوری تەوەرەی  ، zبەڵکو پێویستە مۆدەکان لەرینەوە بێت بە دەوری ئاراستەی x,y
ئەمەش بەوە دەکرێت کە  torsional stiffnessی بیناکە زیاد بکرێت بە دابەشکردنی زانستیانەی شوێنی
کۆڵۆمو دیوارو پێکهێنەرەکانی تر .وە تایبەتی دانانی  shear wallلە چوارچیوەی بیناکە نەک هەمووی لە
سەنتەردا کۆبکرێتەوە.

9

دیزاین و دروستکردنی بیناکان دژی هێزی زەمین لەرزە

References
1-C. V. R. Murty R. Goswami A. R. Vijayanarayanan , V. V. Mehta , Some
Concepts in Earthquake Behavior of Buildings
خلیل ابراهیم واکد،  تصمیم المنشات الخرسانیە لمقاومە الریاح و الزالزل-٢
3- J. K. Wight and J. G. MacGregore ,Reinforced concrete ,Mechanics and Design ,
6th ed .2012
4- R. H. B. Jack C. McCormac, Design of Reinforced Concrete , Mechanics and
Design , 6th ed. 2012.
5-A. H. Nilson , D . Darwen ,and C. W. Dolan, Design of Concrete Structures, 15th
ed. 2016
6-ACI Committee 318, Aci 318M-14. 2014
7-Unpublished Notes by Engineer Samir Aqil
8- Engineer/ Sardar Rashed Muhammad.

10

دیزاین و دروستکردنی بیناکان دژی هێزی زەمین لەرزە

11

