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Figure 1: Building on flexible supports shakes 

lesser – this technique is called Base Isolation. 
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اگر فضای بین ساختمان و دیوار  
عمودی چاله کم باشد، در زمان حرکت 
زمین زیر ساختمان ممکن است دیوار  
.عمودی چاله به ساختمان آسیب برساند

شود حدود نیروهایی که به این ساختمان وارد می
برابر کمتر از نیروهایی است که به  6~5

های معمولی که مستقیماً روی زمین قرار ساختمان
شوددارند، وارد می .
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ساختمانی که مستقیماً بر سطح زمین واقع است
( شودهای شدید میچنین ساختمانی متحمل تکان )

این صفحات بین سازه و فونداسیون قرار داشته و)پذیر ساختمانی واقع بر صفحات انعطاف
های کمتری داشته باشدشوند تا ساختمان تکانباعث می )
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Earthquake-resistant joint of Ductile Cast-Iron Pipe
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Figure 3: Seismic Energy Dissipation Devices – 

each device is suitable for a certain building. 
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نمونه های خرابی
(در ژاپن)





Kobe Earthquake
- Jan 17,1995 -

The sixth floor of the city office was crushed. 



Collapse of Soft Story Buildings - 2
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