
 

 "مفهوم تراز پایه و آموزش محاسبه ارتفاع سازه"

 :مفهوم تراز پایه و ارتفاع محاسباتی ساختمان

 :به همراه شناخت کامل آن مفهوم تراز پایه

شود که ساختمان از آن تراز به ، تراز پایه به ترازی گفته می2800مطابق ویرایش جدید استاندارد 

 .تغییر شکلی نسبت به زمین نداشته باشد، لرزهزمین پایین رفتاری صلب داشته و در هنگام وقوع

مستقیم به خاک اطراف سازه منتقل  تراز پایه در این حالت، برش پایه وارد بر سازه در باالی

 .شودمی

 :در نظر گرفته شده است 2800، شرایط زیر در آیین نامه تراز پایه برای تعیین

های دارای د و یا ساختمانگیرنهای متعارف که بر روی زمین مسطح قرار میدر ساختمان

زیرزمینی که دیوارهای نگهبان آن به سازه متصل نباشند و یا در صورت اتصال، خاک پشت آن 

 .باید در سطح باالی پی در نظر گرفته شود تراز پایه متراکم نشده باشد،
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تواند در صورتی که ساختمان به طور همزمان دارای شرایط زیر باشد، در روند طراحی تراز پایه می

 .ترین سقف زیرزمین به زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته شوددر نزدیک

 نگهبان( به سازه متصل باشد) دیوار حائل. 

 الغر  بتن فضای بین خاکبرداری و دیوار نگهبان زیرزمین با خاک متراکم یا با

 .پر شده باشد

  دیوارهای نگهبان زیرزمین بتن آرمه بوده و آخرین سقف زیرزمین دارای

 .صلبیت کافی باشد

 خاک طبیعی موجود در اطراف ساختمان متراکم باشد. 

 

 تذکر مهم د مفهوم تراز پایه: 
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از آن جهت حائز اهمیت است که در روند طراحی، فاصله طبقات ساختمان از تراز  محل تراز پایه

 .پایه به طور مستقیم بر روی مقدار نیروی وارد بر طبقه نقش دارد

 ارتفاع محاسباتی ساختمان از مباحث مهم در مفهوم تراز پایه: 

آشنا شدیم، پارامتر دیگری که برای  مفهوم تراز پایه در مطالب ارائه شده در قسمت قبل، با

ای یک ساختمان به آن نیاز داریم، ارتفاع محاسباتی کل ساختمان است که این پارامتر تحلیل لرزه

 .دهدرا نشان می تراز پایه فاصله تراز باالترین طبقه سازه از

درصد وزن  25بیشتر از  خرپشته ایدر تعیین ارتفاع محاسباتی ساختمان، در صورتی که وزن لرزه

ای بام باشد، باید خرپشته به عنوان باالترین طبقه محسوب شود و در غیر این صورت، طبقه لرزه

 .کنیمنظر میه صرفبام را به عنوان باالترین طبقه محاسباتی محسوب کرده و از ارتفاع خرپشت

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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