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عملکرد ساختمان های بتن آرمه



:آرمهبتنهایساختمانعملکرد•

پراکندههمهاخسارت.میباشندزیادیتنوعدارایهاسازهاین.شدمیدیدهوفوربهنزدیکودورمناطقدرآرمهبتنهایسازه

کاملفروریزششاهدجوانرودشهردرمثال.شودمیمشاهدهخساراتدورمناطقدرهمونزدیکمناطقدرهماست،

محلهومهرمسکنمجموعهجملهازمختلفمناطقدروفوربهکهذهابسرپلشهردر.بودیمنوسازآرمهبتنساختمان

سیبآساختمانهایاکثردرگفتتوانمیجراتبه.شودمیمشاهدههاساختماناینریزشفرویاوجدیهایآسیبفوالدی

رضیعآرماتورکمبودبویژه.بوداتصاالتوتیرهاهاستونانتهاینواحیدرگذاریآماتوررعایتعدماصلیمشکلدیده

.بودمشهودکامالنواحیایندر
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عملکرد ساختمان های فوالدی



دیدهجدیآسیبباباجانیثالثوجوانرودنظیردورترمناطقدرحتیمختلفشهرهایدرفوالدیسازهدارایمهندسیهایساختمان

جرایهایآسیب.شدنمیمشاهدهزیادیهایتفاوتبمزلزلهدرهاسازهاینعملکردبهنسبتسازهایهایآسیبلحاظاز.بودند

واالتاتصدرزیرسریهاینبشیشدنکندهها،جوشنفوذعدممهاربندها،زیادبسیاروکلیکمانشپیلوت،درنرمطبقهشامل

تمسیسدارایهایسازهنامناسبعملکرد:ازجملهشد،میمشاهدههمجدیدینکاتالبته.بستدارایستونهاینامناسبعملکرد

بامهاربندیدارایهایسازهنامناسبعملکردآنتبعبهونامناسباجرایوطراحیساختمان،یکجهتدودرمتفاوتایلرزهمقاوم

.گرددنمیلحاظهاساختمانایسازهمحاسباتدرکههاپلهراهدرشمشیریتیرهایازناشیهایآسیبمرکزیت،ازخروج





































































































































































عملکرد سازه های بنایی و نیمه اسکلت 



:مهندسیغیرهایساختمانعملکرد•

این  ساختمان ها. در منطقه اکثریت ساختمان ها را تشکیل میدهند( مصالح بنایی)ساختمان های غیر مهندسی

:شامل تیپهای زیر هستند

ساختمان های خشتی

ساختمان های بلوک سیمان

ساختمان های آجری فاقد شناژ

ساختمان های آجری دارای شناژ بتنی

ساختمان های آجری دارای شناژ پروفیل فوالدی

ساختمان های آجری دارای تیر و ستون فوالدی در بخش میانی و فاقد شناژ

دیوارهای سنگی



واراتخسمتحملغربآباداسالموشیرینقصرروانسر،جوانرود،باباجانی،ثالثوذهابسرپلروستاهایدرخشتیهایساختمان
ویمشمینزدیککرمانشاهوقصرشیرینباباجانی،ثالثوازگلهطرفهرازذهابسرپلسمتبهقدرچههر.اندشدهفروریزشیا

.شودمیبیشترانسانیتلفاتتبعبهوبودهبیشترخشتیهایساختماناینفروریزشمتاسفانه

چهاگرشده،جدیخسارهایمتحملکهاستبناییمصالحباهایساختمانبعدیدستهگلوسنگباشدهساختهساختمانهای
.بودکمآنهافراوانی

خوبیدعملکرزلزله،شدیدمناطقدرکهشدمیدیدهمناطقبعضیدرنیزسیمانیبلوکازشدهساختهدیوارهایباساختمانهای
.نداشتند

ناسبینامعملکردمتاسفانهکهبود،گلمالتباباربردیواردارایآجریهایساختمانبنایی،مصالحباهایساختماندیگردسته
درتنبهوداشتندخوبینسبتاعملکردکلدرکهشد،میدیدهشهرهاهموروستاهادرهمشناژدارایآجریساختمانهای.داشتند
.شدمشاهدههاساختمانایندرانسانیتلفات

ایهساختمانبعدازوبودبیشترهاساختماناینخساراتیاوریزشفرومتاسفانهشناژ،بدونآجریهایساختماندرعکسبر
دیگرهدست.(بودزیادهاساختماناینتعدادهمفراوانیلحاظاز)بودهاساختماناینبهمربوطانسانیتلفاتبیشترینخشتی

.بودضربیطاقبافوالدیتیروستوننظیرفوالدیاجزایوآجریباربردیواردارایهایساختمانشاملمهندسیغیرساختمانهای
.بودندشدهتوجهیقابلهایخسارتمتحملشهریوروستاییمناطقبعضیدرمتاسفانهوبودزیادنیزساختمانهاازتیپاینفراوانی













































































































عملکرد اجزای غیر سازه ای
(  نما و دیوارهای خارجی)



:عملکرد اجزای غیر سازه ای

بسیارصورتبهمتاسفانه.بودایغیرسازهاجزاینامناسبعملکردزلزلهاییندرهاساختمانعملکرددراساسیمشکالتازیکی

نندجسهمدان،کرمانشاه،نظیرشهرهاییدرحتی...وهاساختماننمایپیرامونیدیوارهایوهامیانقاببهآسیبایگسترده

صدمهساختمانهایدرشدهمشاهدههایضعفازیکی.شیدمیمشاهدهنیزبودند،دورزلزلهاصلیمناطقازکهکامیارانو

بههادروپنجرهاتصالعدم.استسازهبهدیواراتصالهمچنینودیواربهدرهاوهاپنجرهقاباتصالعدمزلزلهدردیده

هاینمونهدر.شودمیخارجبهآنشدنپرتو(شیشهوقاب)پنجرهکاملشدنکندهموجبدیوارتضعیفبرعالوهدیوار

تمساحازمهمیبخشاینکهبهتوجهبا.اندشدهپرتاطرافبهمترچندینشدهمهارغیرهایپنجرهودرهاشدهبررسی

.تاسبودهشیشهاثردرجراحاتوهابریدگیاغلب.شودمیجدیهایصدمهموجبامراینمیدهدتشکیلشیشهراپنجره

به.ودشمیزیادیخطراتموجبشودپرتابخارجبهوقتیمخصوصادر،یاپنجرهفلزیقابزیادوزنبهتوجهبابعالوه

.استنشدهتوجهیمتاسفانهمعماریدرمسئلهاین



صورت ذیل 6بوجود آوردند به  ... ( دیوارها  نماها  قاب های پنجره و درها و )مهمترین  آسیب ها و تلفاتی که معماری •
:قابل دسته بندی است

عدم درگیر ساختن  دیوار و ساز:

بتنی و عدم کارایی مالت برای چسباندن دیوار به سازه/سنگی  بودن دیوارهای آجری یا بلوک سفالی

عدم اتصال  قاب به دیوار و دیوار به سازه

عدم مهار دیوارهای محوطه و حیاط با پشت بند

عدم مهار و اجرای صحیح نعل درگاه

عدم اتصال  دیوار جان پناه با سازه

بهاهدرگنعلاگر.دارددریاپنجرهازاعمبازشوقسمتباالیبارنگهداریودیوارمقاومتدراساسینقشدرگاهنعل•
در.ودشمیآنباالیدیواروبازشوکلفروریختنموجبوشدهکندهدیوارازآسانیبهجانبیباراثردرنشودمهارسازه
.تاسبودهدرگاهنعلمهارعدموصحیحاجرایعدمعلتبهدیوارتخریبکهشدمشاهدهزیادیبسیارمواردزلزلهاین

این.هستندزلزلهازبعدهایارزیابیبرای،(OES)امدادسازمانهایبرنامهفعالازاعضایمعمارانحاضردرحال•
شدیدایهلرزهزمیننتایجبررسیوتعقیب.یابدادامهباجدیتامکانتاحدبایستمیوبودهبسیارستودنیمشارکت

میانشناسزمینومهندسانریزان،برنامهازمعماران،متشکلهایگروهتوسطمحیطیپیچیدهوآنالیزهاخسارتبرآورد
بهینهوهزینهکمطرحهایومعماریمنابعدربرآوردتوانندمینیزمعماران.سازدآسانرابازسازیهایبرنامهتواند

.کنندشایانیکمکبازسازیبرایمتعددهایاستراتژیباپیشنهاد
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عملکرد ساختمان های عمومی



انساختمبهتوانمیهاساختماناینجملهاز.داردوجودزیادیعمومیهایساختمانمناطقگستردایبهتوجهبازلزلهایندر•

زمانممستلزآنهابررسیساختمانهااینتنوعبهتوجهبا.کرداشارهغیرهوهابیمارستانمدارس،مذهبی،مکانهایومساجدادارات،

از.داشتوجودزیادیتنوعای،لرزهعملکردلحاظاز.شودمیهاساختماناینازبعضیبهمختصرایاشارهفصلایندر.است

.نمودارهاشمساجدومدارسبعضیبهتوانمیخوبخیلیعملکردجملهاز.داشتوجودضعیفخیلیعملکردتاخوبخیلیعملکرد

.نموداشارهذهابسرپلوغربآباداسالمهایبیمارستانعملکردبهتوانمینامطلوبعملکردلحاظازکهحالیدر
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قسمت باالی گلدسته حرم احمد بن  اسحاق در سرپل ذهابسقوط 







































عملکرد شریان های حیاتی



در.شدندشدیدتاجزییهایآسیبمتحملگازمخابراتنقل،وحملبرق،آب،شاملحیاتیهایشریانهایسامانهزلزلهایندر

باولیبودجدیهابخشاینهایآسیباگرچه.پذیرفتندزلزلهازراتاثیربیشتریبرقوآبهایشبکهمذکور،هایسامانهبین

.داردادامهتالشهانیزاکنونهموبودرسیدهحداقلبهبرقوآبقطعیآثارمربوطه،هایارگانگستردههایتالش
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