
 

 

 مهندسی سازه آینده جزئی از طراحی مبتنی بر عملکرد،

 

. گرددبرمیقبل از میالد مسیح  1750حدود سال یعنی به  و کاربرد آن در تاریخ به استاندارد حمورابی (PBD)طراحی عملکردی 

 از: اندعبارتطراحی عملکردی  متداولسه کاربرد 

  نوآورانهو محصوالت مهندسی  هافناوریاستفاده از 

 ذاریبارگ، مانند طراحی برای ارزیابی ریسک خاصی مانند شرایط کارفرمارد پروژه بر اساس نیازهای خاص بهبود عملک 

 ...و حاد

 ینامهآیین باهدفمطابق  تریصرفهبهنمقرو ساخت هایگزینهو  هاطرح توانمیاین طراحی  یوسیلهبهکه  اقتصاد 

 ارائه کرد.ساختمانی 

اکثر  .شودمیاز این روش استفاده  ندرتبهشاید  اما مجاز شمرده شده است PBDساختمانی روش  هاینامهآیینعلیرغم اینکه در 

برای جایگزینی  هایروشهستند که شامل ابزارها و  (IBC) ساختمان المللیبین نامهآیینساختمانی مبتنی بر  هاینامهآیین

 . بسیاری از مناطقاندنشدهذکر  نامهآیینخاص در  صورتبهکه  تاسساخت  هایروش های طراحی یااستفاده از مصالح، تکنیک



 

 

 با قبلی راز معیارهای نوآوری و انحراف ا یاجازهکه  کنندمیاستفاده  (ICCPC)عملکرد  مبتنی بر المللیبین ینامهآیینهم از 

سالمت، ایمنی، رفاه و ارزش اقتصادی و اجتماعی به  این است که ICCPCهدف . دهدمیساختمانی  ینامهآیینحفظ هدف 

 شود. تأمین، کندمیو پاسخگو که مصرف منابع را بهینه  پذیرانعطاف، نوآورانه هایحلراههمراه ارتقاء 

به  (ASCE/SEI 7) هاسازهو دیگر  هاساختماناقل برای دمهندسی سازه پیروی از معیار طراحی بارهای طراحی ح گرایشامروزه 

انجمن بتن امریکا، راهنمای طراحی فوالدی ی بتنی هاسازهدر اسنادی مانند استاندارد  شدهارائهبار  در برابر همراه معیار مقاومت

 است.شورای چوب امریکا  ASD/LRFD چوبی یهاسازهفوالدی امریکا و راهنمای ساخت  یهاسازه یموسسه

 کامپیوتری است. این هایمدلی مطابق با دو روش معیار بار و مقاومت با یهاطرحتوانایی ایجاد  معیارهااین  یناخواسته ینتیجه

خالقیت و نوآوری در طراحی سازه مربوط به  هایآزادی ماا مهندس دارد تائیددر حالی که باز هم نیاز به  ایسازهروش طراحی 

را  هاسازمان، عالوه بر اینکه منافع مشتریان و PBD پذیرش افزایشبرای  هاییمکانیسمو  هااستراتژی توسعه. کندمیرا محدود 

 .بردمیمتخصص طراحی هم باالتر  عنوانبه را ، جایگاه مهندس سازهکندمیحفظ 

است که مفاهیم جدیدی اجتماع  آوریتاب ریزیبرنامهتدوین راهنمای نهایی  یمرحلهدر  تکنولوژیملی استاندارد و  یموسسه

ه د بتوانمیدیگر راهبردی که . کندمیارائه  هازیرساختو دیگر  هاساختمانو استانداردهای مربوط به طراحی  هانامهآیینبرای 

د به شکل سطوح عملکردی مختلف در هر توانمیوقوع حوادث است. این  ،مربوط باشد شفافیت عواقب برای مالکان و جوامع

موسسه ملی ساختمان که متعلق سطوح عملکردی مناسب را بدهد. انتخاب  یاجازهدسته از ریسک باشد تا به مالکان و جوامع 

 هایبندیدستهمنفرد برای  عملکردیسطوح  جایبه عملکردیاز سطوح  فهرستیست، هاساختمان ایلرزهانجمن ایمنی  به

شکست برای  %10را، مانند  قبولقابلکه در آن سطح عملکردی  این روش با رویکرد موجود. گیردمیدر نظر ریسک  مختلف

د نقش توانمیاین روش جدید . است متفاوت، کنندمی، دیکته قرار دارند 2 یدستهکه در  هاساختماناکثر  ایلرزهطراحی 

 دهد. افزایشرا  ، زلزله یا ...هافاجعهجوامع، توانایی واکنش بعد از  آوریتاببرای کمک به بهبود  ریزیبرنامهازه در مهندس س

 وظیفه آن کهکرده است  تأسیسیته یک کم SEIدر آینده، هیئت  PBDو نقش  PBDبرای بررسی کاربردهای تاریخی و کنونی 

حمایت از گرایش به سمت  هاآن یوظیفهمهندسی سازه است. آینده در  PBDبررسی نقش نیست، بلکه  PBDایجاد معیار برای 

 طراحی عملکرد محور است.

اهمیت  ،طراحی عملکرد محورعبارت طراحی عملکرد محور است ...  اندکردهاخیر ظهور  هایسالراه ایجاد تغییراتی که در 

 هایتکنولوژیقضاوت مهندسی خوب در فرآیند طراحی را افزایش خواهد داد، بر دانش فنی بهتری تکیه خواهد کرد، نیازمند 

منجر خواهد شد و مهندس سازه را در جایگاه بهتری برای ایجاد  مؤثرتریی هاسازهخواهد بود، به  مسئلهدر حل  سطح باالتری

 د داد.قرار خواه تکنولوژیکیتغییرات 
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