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عبـاس،    ساختمان مختلف در شـهر بنـدر  550داشتهاي میدانی براي حدود   در این تحقیق، با انجام بر     : چکیده
  پذیري موجود صورت گرفته و بـا بررسـی و مقایـسه    اي اجمالی میان تعدادي از روشهاي ارزیابی آسیب        مقایسه

 سـاختمان نمونـه، روش   30هاي مربوط بـه       پذیري توسط چهار روش منتخب بر روي داده         نتایج ارزیابی آسیب  
. پذیري آریا به همراه اصالحاتی در جدول مربوط به آن، به عنوان روش نهایی انتخاب شده اسـت       آسیب ارزیابی

شده با روش نهایی محاسـبه شـده و میـانگین     در ادامه، شاخص خسارت مربوط به تمامی ساختمانهاي برداشت  
ورت نمودارهایی بر حـسب  ، براي انواع مختلف ساختمانها، به ص MSK در مقیاس 9 تا 7  این شاخصها در شدت  

شده به نحو مناسـبی بـر روي نقـشه شـهر پیـاده       سپس ساختمانهاي برداشت.  ترسیم شده استPGAشدت و  
 سـاختمانهاي   درصـد 98به موجب این تحقیق، بیش از . اي به دست آمده است     پذیري لرزه   شده و نقشه آسیب   

مـسلح بـا قـاب     عملکرد ساختمانهاي بتن. شوند ی تخریب م  8بندي در برابر یک زلزله با شدت        بنایی فاقد کالف  
، 8هاي با شـدت    این ساختمانها در زلزله درصد60حدود . باشد خمشی مشابه ساختمانهاي فلزي با مهاربند می      

  .بینند ، خسارت کمی می7هاي با شدت   آنها در زلزله درصد75خسارت متوسط و 
  

  ، شاخص آسیب، شدت زلزلهاي کیفی، روش آریا پذیري لرزه آسیب: هاکلیدواژه
  

   مقدمه-1
هـاي احـداث شـده در ایـران از جملـه شـهر           اکثر سـازه  

 بـه علـت مــسایلی از قبیـل طراحـی بـر اســاس      بنـدرعباس 
اي در آنهـا بـه صـورت     هاي قدیمی که مفاهیم لرزه     نامه  آیین

افه امروزي درك نشده بود، تغییر در کاربري سـاختمان، اضـ        
 مصالح نامرغوب، هاي موجود،ماننمودن طبقات جدید به ساخت

هاي متخصص، عدم نظارت صحیح، عدم      عدم وجود تکنسین  
عـدم اطالعـات کـافی از     یـا  امکان دسترسی به مدارك فنی

برخی عوامل طبیعی مثل خوردگی، در مقابل بارهاي اعمالی         
به دلیل شرایط . باشند پذیر می    زلزله ضعیف و آسیب    خصوصاً

هاي این منطقه  فارس، سازهخلیجآب و هوایی حاکم بر منطقه 
هاي فـوالدي و بـتن مـسلح آن زودتـر از           و به خصوص سازه   

پذیري  رایط آسیببینند که این امر ش مناطق دیگر آسیب می
 .سازد تر می هاي بندرعباس را بحرانیاي ساختمان لرزه

پذیري به صورت مستقیم با       ، آسیب )1(با توجه به رابطه     
  .باشد ریسک زلزله در ارتباط می

)1               (
Management

ValueityVulenrabilHazardRisk ××
=  

ــه،  ــن رابط ــه،  Riskدر ای ــذیري زلزل ــا خطرپ ــسک ی ، ری
Hazard     خطر زلزله و ،Value  هاي انـسانی، سیاسـی،     ، ارزشـ

ـ    بـا توجـه بـه غیرقابـل       . باشد  می... اجتماعی و    ودن کنتـرل ب
پـذیري بـه      ها، کـاهش آسـیب    پارامترهاي خطر زلزله و ارزش    

. باشد ر میکنترل، از اهمیت خاصی برخوردا متر قابلعنوان پارا
 و مطالعات زیـادي پـس از زلزلـه          تادر همین راستا، تحقیق   

هاي اي ساختمان  در زمینه طراحی لرزهریج تا به حال، چهورثن
هاي موجود انجام شده د و چه در زمینه ارزیابی ساختمانجدی

ـ تـوان بـه سـري دسـتورالعمل         جمله می  که از آن   س هاي آژان
هاي و سـري دسـتورالعمل  ) FEMA(مدیریت بحـران آمریکـا     
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نامه  آیین. اشاره کرد)  ATC(انجمن تکنولوژي کاربردي آمریکا 
پـذیري، روشـهاي مفـصل و         ژاپن نیز بـراي ارزیـابی آسـیب       

  .همراه با روابط و جداول متعدد ارائه کرده استاي  پیچیده
 که قوي اًنسبت زلزله هر وقوع دنبال در ایران، معموالً به

جهـت   اقـداماتی  بـوده  همـراه  فاجعـه  یـک  خلـق  بـا  اغلـب 
 فرسـوده  بافتهاي مخصوصاً ساختمانی واحدهاي سازي مقاوم

پـس از زلزلـه ویرانگـر    . اسـت  گرفته صورت کشور سطح در
خیـزي ایـران و بحـث         تحلیل لـرزه  ) 1369( منجیل   -رودبار

ها، شــتاب ســازي ســاختمان پــذیري و مقــاوم آســیبارزیــابی 
تـوان بـه تهیـه      از آن جملـه مـی      .ي بـه خـود گرفـت      بیشتر

شناسنامه فنی ساختمانها در مرکز مقابله با سـوانح طبیعـی           
 از مطالعـات انجـام   .]2-1 [اشـاره کـرد    1378ایران در سال    

تـوان بـه مطالعـات     پذیري، مـی  شده در زمینه ارزیابی آسیب  
بـراي  ] 4[ شـکیب  ،]3 [هاي بنـایی براي ساختمانزاده   تهرانی
، جــود در شــهرهاي مختلــف اســتان ایــالمهاي مومانســاخت

 بختیاريو  هاي استان چهارمحال    براي ساختمان ] 5[جاودانی  
کیفــی  بررســی " بــا عنــوان  ]6 [ی و همکــارانئــ زهراو

  .، اشاره کرد"هاي شهر قزویناي ساختمان پذیري لرزه آسیب
العمـل    در ایـران دسـتور    تـاکنون   سفانه  أوجود، مت این  با  
اي چه در زمینه ارزیـابی یـک سـاختمان            لرزه کیفی    ارزیابی

ــده و      ــه نگردی ــالن، ارائ ــدیریت ک ــد م ــه از دی ــد و چ واح
طرف  اي ساختمانهاي موجود که از العمل بهسازي لرزه دستور

ی ریزي ارائه گردیده، یک ارزیابی کم سازمان مدیریت و برنامه
 یکـی از مهمتـرین مـشکالت     در حال حاضر  . دهد  را ارائه می  
سازي عدم وجـود      کار مقاوم   اندراي مهندسان دست  موجود بر 

  .باشد اي می راهکاري واحد براي ارزیابی کیفی لرزه
در این تحقیق، پس از مـرور روشـهاي مختلـف ارزیـابی            

پذیري ساختمانها در برابر زلزله، ضمن انتخـاب          کیفی آسیب 
اي منطبق با شرایط ایـران کـه در           نامه  روش ارزیابی، پرسش  

نیاز براي محاسبه پارامترها باشد تهیه  عات موردبرگیرنده اطال
قه، اطالعات الزم شده و با توجه به وضعیت ساخت و ساز منط

هاي میدانی براي تعدادي ساختمان ثبت شده از طریق برداشت
ـ           . است ه در ادامه، شاخص خـسارت سـاختمانها محاسـبه و ب

در نهایت، نتایج . صورت نمودارهاي ستونی ترسیم شده است     
  . دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته استبه

روشـی مناسـب و سـازگار بـا     شـده   سـعی    ،در این مقاله  
پـذیري    ارزیـابی کیفـی آسـیب      ایران بـراي     2800استاندارد  
 تا با بررسی و نقد این ارائه شود هاي یک شهر نمونه     ساختمان

بندي جهت ارائـه روش واحـد ارزیـابی           مرحله بتوان به جمع   
  .رسیدسازي  اندرکار مقاومهندسین دستکیفی براي م
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خیزي و شرایط  هاي کیفی با توجه به شرایط لرزه    در روش 
هاي گذشته، فرمهاي     سازي و بر اساس تجربه زلزله       ساختمان

بازرسان ساختمان با اسـتفاده از ایـن        . شوند  اي تهیه می    ویژه
ز قبیل سیستم باربر قـائم، سیـستم مقـاوم       فرمها، اطالعاتی ا  

پـذیري اعـضا، نحـوه          اي جانبی، کیفیت اتصاالت، شـکل       لرزه
آوري را جمع...  ساخت، شرایط محل ساختمان، وضعیت پی و

ها از این روش. کنند عاتی ذخیره مینموده و در یک بانک اطال 
اي  یبی ظرفیت مقاومت لـرزه توان براي برآورد اولیه و تقر    می
  ].7 [هاي یک منطقه خاص استفاده نمودتمانساخ

ــابی  از جملــه روشــهاي کیفــی مــی ــه روش ارزی ــوان ب ت
روش ارائـه شـده توسـط    ، ]1 [پذیري پیشنهادي سـبا   آسیب

ــا،   ــاربردي آمریک ــوژي ک ــن تکنول روش ] ATC-21 ]8  انجم
نامـه نیوزیلنـد     روش آیـین  ،]9 [پـذیري آریـا     ارزیابی آسـیب  

وش ارزیــــابی  رو] 11 [نامــــه ژاپـــن   روش آیـــین ،]10[
 .اشاره کرد] 12[پذیري کانادا  آسیب

ها در شـهر    بندي سـاختمان     اینکه براي اولویت   با توجه به  
روش بــه هــا وجــود دارد،  بنـدرعباس، حجــم زیــادي از داده 

است که یک پارامتر به عنوان شـاخص آسـیب و   نیاز ارزیابی  
. ها ارائـه دهـد    بندي سـاختمان    یار مشخص براي طبقه   یک مع 

این در ادامه، تعدادي از این روشها که پارامتر مشخصی            بربنا
کنند، انتخاب و مقایسه  را به عنوان شاخص خسارت ارائه می      

هـاي حاصـل از برداشـتهاي          مورد از داده   30 سپس. اند  شده
 ارزیابی شده و پس از مقایسه        میدانی، با چهار روش منتخب    

ایر ســو بررســی دقیــق نتــایج، روش نهــایی بــراي ارزیــابی  
 .ها انتخاب شده استساختمان

  
  ATC-21 روش -2-1

   بنـدي سـاختمان    اساس این روش ارزیابی سـریع، طبقـه      
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ــین یــک درجــه    ــاربر جــانبی و تعی ــوع سیــستم ب     از نظــر ن
  .باشد اي پایه براي آن می پذیري سازهخسارت

  سیستم بـاربر جـانبی بـر اسـاس اطالعـاتی کـه از قبـل              
 ...  یگانی مـشاورین، تـاریخ سـاخت و   باشد مانند با    موجود می 

      سـپس درجـه   . گـردد  به اضافه مشاهدات عینی، تعیـین مـی     
اي پایه تعیین شده و بـا اضـافه یـا کـم               پذیري سازه خسارت

گـردد تـا درجـه        ح مـی  ب تصحیح عملکرد اصال   ی ضرا ،کردن
پـذیري پایـه،   درجـه خـسارت  . به دسـت آیـد    اي نهایی   سازه
 درجـه نهـایی سـازه بـستگی بـه      ب تصحیح عملکـرد و    یضرا

  .اي کلی ساختمان دارند احتمال وقوع خرابی سازه
از محاسن این روش، در نظر گرفتن ارتفاع سـازه، طبقـه       

در پـالن و ارتفـاع، ضـربه، پوشـش        نظمـی   نرم، پـیچش، بـی    
امـا  . باشـد   ختمان می ساخت سا   سنگین، ستون کوتاه و سال    

توجهی ...  بندي و فنوع کف، بازشوها، کالاین دلیل که به به 
 همچنـین . باشـد  براي ساختمانهاي بنایی مناسب نمـی  نشده  

خـصوص بـراي    به(در این روش، شاخص خسارت ساختمانها      
) عدد صفر(پایین تعیینی  ، معموالً از حد  )هاي بنایی ساختمان

ــده و ــر ش ــاختمان  کمت ــین س ــی ب ــسه منطق ــان مقای      ها  امک
  . باشد فراهم نمی

  
  مه کانادا نا  روش آیین-2-2

نامه زلزله   و آیینATC-21کاناداییها نیز با توجه به روش      
انـد کـه داراي       کانادا یک دسته فرم اطالعـاتی تهیـه نمـوده         

   .باشد اي می سازه اي و شاخص غیر شاخص سازه
اي و  نیاز براي تعیین شاخـصهاي سـازه       پارامترهاي مورد 

  :اي عبارتند از سازه غیر
A  :خیزي محل لرزه  
B  :شرایط خاك  
C  :نوع ساختمان  
D  :نامنظمی  
E  :اهمیت  
F  :اي  خطرات غیرسازه  

 پارامتر اول به دست     پنجضرب  اي از حاصل    شاخص سازه 
طـرز کـار و مراحـل مختلـف ایـن روش روي برگـه                .دآی  می

هـا بـراي     ایـن برگـه   . گیـرد   اي انجـام مـی      لرزه  آزمایش زمین 

ــات ســاختمان و تعیــین نمــره آ  جمــع ــورد آوري اطالع ن م
این نمرات براي هر ساختمان در برگه    . گیرد  استفاده قرار می  

 دونمره مربوط به هر یـک از        . شوند  موجود آزمایش وارد می   
ن بـه عنـوا  از نظر اولویت براي ارزیـابی کـاملتر     شاخص فوق   

ها مـورد اسـتفاده قـرار       بنـدي سـاختمان     معیاري براي درجـه   
جهت نظر   ، سازه موردها باالتر باشد چه این نمره   هر. گیرد  می

  .از اولویت باالتري برخوردار استهاي بیشتر  بررسی
ــد و مــ   ــاي مفی ــن روش، پارامتره ــابی ثرؤای  را در ارزی

 و شاخص عددي مناسبی گرفتهاي در نظر   پذیري لرزه   آسیب
هـاي بـتن    این روش براي ارزیـابی سـازه      . کند  را نیز ارائه می   

 سـتونهاي بتنـی   مسلح و فوالدي مناسبتر است چون اثـرات      
ــدم یک  ــرم، ع ــه ن ــاه، طبق ــربه  کوت ــاع و ض ــواختی در ارتف ن

قابل اثـري از  گیرد، اما در م هاي مجاور را در نظر می  ساختمان
اثرات شیب زمین، نوع    : هاي بنایی مانند  پارامترهاي ساختمان 

آمـدگی در آن      کف، ارتفاع ساختمان، اندازه بازشوها و پـیش       
  .شود دیده نمی

  
  امه نیوزیلندن  روش آیین-2-3

روش ارائه شده توسط جامعه مهندسین زلزلـه نیوزیلنـد        
)NZSEE(  نـویس،   این پیش. استنامه    نویس آیین   ، یک پیش

روش بازدیـد عینـی      با یک روش برآورد سریع که بر اسـاس        
ATC-21 ]8 [باشد شروع و در نهایـت بـه یـک شـاخص              می

 .شود منتهی می خسارت براي ساختمان
ثر در ارزیـابی  ؤتمـامی پارامترهـاي مـ   این روش، تقریبـاً    

طـرز مناسـب و علمـی وارد عمـل کـرده           پذیري را به    آسیب
رد سازه، به اثر ضربه در      در پارامترهاي مربوط به عملک    . است

ثیر هر یک از ایـن پارامترهـا   أشده و ت ها توجه ویژهساختمان
 در نظر "ثرؤثر و خیلی م  ؤثیر، م أت  بی"صورت    با وزن دادن به     

پذیري   ر انتخاب ردیف شکل   با این وجود د   . شده است گرفته  
هاي مختلف، تنها به مقـادیر حـداکثري بـر حـسب            ساختمان

ایـن مقـدار بـراي      (ت  سال طراحی ساختمان اکتفا شده اسـ      
هاي بنـایی برابـر یـک در نظـر گرفتـه شـده       تمامی ساختمان 

مـستقیم و از طریـق        طور غیر   اثر نوع ساختمان نیز به    ). است
در ایـن روش نیـز ماننـد        . شود   تناوب وارد می   محاسبه دوره 

اي و سـالهایی کـه بـه عنـوان          بندي لرزه   سایر روشها، منطقه  
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نامـه کـشور      سالهاي طراحی ارائه شده است، بر اساس آیـین        
نیوزیلند بوده و براي استفاده در ایران باید با توجیه مناسب،        

  .   تغییر کند2800مطابق با استاندارد 
  
  نامه ژاپن  روش آیین-2-4

نامه ژاپن، مقاومت موجود یک ساختمان در برابر   در آیین 
حسب یک شاخص عددي تخمین زده       زلزله در هر طبقه، بر    

اي و یـا   این مقاومـت ممکـن اسـت مقاومـت سـازه     . شود  می
ایـن  . اي الحاقی به سازه اصلی باشـد        مقاومت اعضاء غیرسازه  

 روش  به سـه  ممکن است   اي    اي و غیرسازه    هاي سازه   شاخص
ترتیب روش اول، دوم و سـوم ارزیـابی را      ه  تعیین شوند که ب   

  .دهد تشکیل می
ابی  در روش ارزیــ،بــا توجــه بــه ســه روش موجــود    

له مقاومـت سـازه در      أوجوه مختلف مـس   پذیري ژاپن،     آسیب
مقابل زلزله، از مقاومت تا کوچکترین نـوع خرابـی در سـازه             

لحـاظ   آنبـراي   رامورد بررسی قرار گرفته و شاخص عددي     
تـوان بـه پیچیـده و وقتگیـر            ولی از معایب آن می     ؛نماید  می

ـ          کـارگیري جـداول    ه  بودن محاسـبات، عـدم اطمینـان در ب
هاي ژاپن براي شرایط ایران، بـه         حاصل از نتایج آماري زلزله    

ترتیب اطمینان نبودن روشهاي اول، دوم و سوم ارزیـابی در           
  .این روش اشاره کرد

  
   روش آریا-2-5

 هـر   ش بر اساس شدتهاي مختلـف زلزلـه و بـراي     این رو 
پارامتر ساختمان، ضرایبی را ارائه کرده و در نهایـت نـسبت             
خسارت کل ساختمان از ترکیب این ضرایب جزئی محاسـبه         

 ابتـدا  ،در این روش نیز همانند روشهاي کیفی دیگر . شود  می
از جملـه   . گـردد   نامه مربوط به ساختمان تکمیل مـی        پرسش

توان بـه نـوع زمـین،     ها می  نامه   اصلی این پرسش   پارامترهاي
در مقابـل   . اي و کیفیت ساخت اشاره کـرد        نوع سیستم سازه  

 در  9 و   8،  7هاي  ام از ایـن پارامترهـا بـه ازاي شـدت          کـد  هر
.  یک ضریب خسارت در نظر گرفته شده اسـت  MSKمقیاس  

رابطـه ریاضـی بـین ضـرایب خـسارت،           سپس با اسـتفاده از    
ـ    1 و   صـفر دي بـین    نسبت خسارت که عد    دسـت  ه   اسـت، ب

تـوان بـه میـزان     بندي نسبت خـسارت مـی      با تقسیم . آید  می

  .پذیري ساختمان پی برد آسیب
هاي با حجم زیـاد، بـه علـت سـرعت           این روش در پروژه   

پارامترهـاي  . باشد  باالي ارزیابی، یکی از کاملترین روشها می      
ل بوده  کامپذیري نسبتاً  در نظر گرفته شده در ارزیابی آسیب      

همچنین این روش براي . هستندآوري  جمع و به سادگی قابل 
کند کـه     پذیري را ارائه می     هر شدت زلزله، یک میزان آسیب     

قابلیت تغییر و سازگاري با شرایط ساخت و     . باشد  مناسب می 
  ].6 [ استاز مهمترین مزیت این روشساز متفاوت 

  
   FEMA-310 روش  -2-6

هـاي   بـرآورد شـرایط سـازه    این روش ارزیابی، بر اسـاس       
پذیري مورد  مقدار مشخصی به عنوان آسیب. باشد موجود می

این مقدار آسیب   . شود  انتظار سازه در هنگام زلزله برآورد می      
بـا در نظـر گـرفتن اهمیـت سـاختمان و            ) یا سطح عملکرد  (

 برآورد اولیه ،پیامدهاي ناشی از خسارات توسط یک متخصص
اي با افزایش جزئیات  ه مرحله سیاین مجموعه روش. شود  می

هاي اي سـاختمان   نان براي برآورد لـرزه    و کاهش حاشیه اطمی   
  :کند که به شرح زیر است موجود معرفی می

در طـول فـاز بازدیـد، فـرد         :  مرحله اول، فاز بازدید    -
بیند و با نقـاط ضـعف و عملکـرد          متخصص، ساختمان را می   

یـد، توضـیحات   در مرحلـه بازد . شود مورد انتظار آن آشنا می  
اي و  اي، غیرسـازه  مربوط بـه ارزیـابی بـراي بخـشهاي سـازه          

فونداسیون در قالـب فرمهـایی بـراي هـر سـطح عملکـرد و               
  . شود خیزي، تهیه می محدوده لرزه

پس از پر کردن فرمها، لیست نقاط ضعف سـازه بررسـی          
  .شود شده و براي برآوردهاي بعدي آماده می

این مرحلـه دو انتخـاب      در  :  مرحله دوم، فاز برآورد    -
  :رو داریم  پیش

 نقــاط ضــعف تمــامیآنــالیز کلــی ســاختمان کــه ) الــف
  گیرد مشخص شده در مرحله اول را در بر می

  آنالیز تنها یکی از نقاط ضعف) ب
این انتخاب بر اساس نتایج ارزیابی مرحلـه اول مـشخص       

تحلیل ذکر شده به یکی از روشهاي تحلیـل خطـی           . شود  می
توان به یکی از روشهاي معمول تحلیل          و می  شود  محدود می 

  .را انجام داد استاتیکی یا دینامیکی آن
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ایـن مرحلـه در     :  مرحله سوم، فاز بـرآورد دقیـق       -
شـود کـه فـرد متخـصص تـشخیص دهـد              صورتی انجام می  

 و بـرآورد  استکارانه  بسیار محافظه2 و   1 احلبرآوردهاي مر 
  .باشد دقیق، از نظر اقتصادي به صرفه می

  
   ارزیابی کیفی با روش پیشنهادي-3

 سـاختمان نمونـه،   30در این مرحله، بـا ارزیـابی تعـداد         
ــامل  ــی،  دهش ــاختمان بتن ــاختمانده س ــوالدي و   س  دهف

پذیري کانادا، آریـا،   ساختمان بنایی با روشهاي ارزیابی آسیب    
 :دست آمده استه نتایج زیر ب ATC-21نیوزیلند و 

شده، همخوانی خـوبی میـان     هاي انجامبا توجه به بررسی   
        آمده از روش کانادا بـا نتـایج نمـودار آریـا در       دست  نتایج به 

7 = I   رسـد در روش     نظـر مـی     با این وجود به     . ، مشاهده شد
ـ   ثیر مـستقیم سـال طراحـی سـاختمان در تعیـین            أکانادا، ت

ــاخص    ــه ش ــاد ب ــه زی ــن روش، توج ــاي ای ــامی پارامتره تم
بــه پارامترهــایی ماننــد ارتفــاع اي و عــدم توجــه  ســازه غیــر

 روش آریـا بـه    ساختمان و نوع کف و همچنین توجه خـاص        
ــوها و  پارامترهــاي ســاختمان ــدازه بازش ــد ان ــایی مانن هاي بن

در ایـن دو    بندي باعـث شـده        آمدگیها و سیستم کالف     پیش
اختالف میان شاخصهاي خسارت دو ساختمان چندان       روش  

  .متناسب نباشد
 افزایش   نیوزیلند، نامه  وش آیین  و ر  ATC-21در روشهاي   

اگرچـه   .استپذیري  شاخص خسارت در جهت کاهش آسیب 
خـود در تعیـین شـاخص    ثر ؤاین دو روش با پارامترهـاي مـ      

هاي با اسکلت بتنی و فلزي قدرتمند عمـل         خسارت ساختمان 
هاي بنـایی از  ند، در تعیین شاخص خـسارت سـاختمان    کن  می

 دلیل تعیین حـد     بههمچنین  . دقت زیادي برخوردار نیستند   
تــر بــودن شــاخص ین و پــایATC-21پــایین صــفر در روش 

هاي بنایی از ایـن حـد و از طرفـی ارائـه             بسیاري از ساختمان  
هاي بنایی ي برابر واحد براي تمامی ساختمانپذیر ردیف شکل

مقایـسه چنـدان مفیـدي    امکان  نیوزیلند، نامه در روش آیین 
ــراهم نبــراي ســاختمان ــایی ف ــی در بخــش باشــد،هاي بن  ول

 فوالدي، تطابق خوبی بین این   هاي با اسکلت بتنی و    ساختمان
 ]6 [براي اطالعات تکمیلی به مرجـع     . دو روش مشاهده شد   

  .مراجعه شود

هاي بـا مقایـسه و بررسـی تعـدادي از روشـ           کلی   طوره  ب
پذیري موجـود و مقایـسه دقیـق چهـار روش             ارزیابی آسیب 

 ها بـا یکـدیگر، بـا   روشاین برگزیده و مشاهده تطابق مناسب     
هاي شـهر بنـدرعباس،     توجه به شرایط و مشخصات ساختمان     

علت حجم باالي اطالعات و نیاز بـه سـرعت و سـهولت در         به
ارزیابی، از بین روشهاي کیفی مختلف موجود، روش ارزیـابی   

بـا توجـه بـه تعـدد        . ده اسـت  شـ   پذیري آریا انتخـاب       آسیب
هاي بنایی در شهر بندرعباس و سازگاري کامل ایـن     ساختمان

ها و شـرایط ایـران و همچنـین         گونـه سـاختمان   روش با ایـن   
آمیز بودن استفاده از ایـن روش در سـایر اسـتانهاي          موفقیت

   همـراه اصـالحاتی بـا اسـتناد      کشور، استفاده از این روش به  
   تـرین گزینـه تـشخیص داده       به تجربیـات گذشـته، مناسـب      

  . استشده 
  
  هامعرفی و توضیح داده -3-1

هاي پـذیري سـاختمان   بناي ارزیابی آسـیب   روش آریا بر م   
، لـذا روش فـوق در ارزیـابی      گـذاري شـده اسـت       بنایی پایـه  
مــسلح و یــا فــوالدي داراي    بــا اســکلت بــتنیهایســاختمان
از مزایاي این روش ارزیابی، قابلیـت       . باشد  هایی می محدودیت

در . اسـت ایط ساخت و ساز متفـاوت       تغییر و سازگاري با شر    
هاي موجـود   ، براي هماهنگی با شرایط سـاختمان      این تحقیق 

اي اصالحات تکمیلـی در ایـن روش         در شهر بندرعباس، پاره   
راه اصـالحات   صورت گرفته که پارامترهاي این روش به همـ        

همچنـین  .  ارائـه شـده اسـت      )1(گرفتـه، در جـدول        صورت
 ایـن جـدول   در Fiرهـاي   و پارامتL'i و  Liضـرائب خـسارت  

دهنده عالمت پرایم در باالي شاخـصها نـشان       . اندمعرفی شده 
بـا اسـتفاده از   . باشـد  اعمال اصالحات بر روي آن شاخص می 

اي که منطبـق بـا شـرایط ایـران و در برگیرنـده               نامه  پرسش
ده، نیـاز بـراي محاسـبه پارامترهـا تهیـه شـ           اطالعات مـورد  

ــت  ــق برداش ــات الزم از طری ــراي  هاياطالع ــدانی ب  550 می
 با توجه به وضعیت سـاخت و        ].6 [ساختمان ثبت شده است   

ساز در مناطق بندرعباس، سـاختمانها بـه صـورت تـصادفی            
اند که معرف جامعه آماري سـاختمانهاي       طوري انتخاب شده  

 مطالعـه   هـا بـراي    ترتیـب پایگـاه داده     به این  و   هستندشهر  
  .ه دست آمده استها در بندرعباس بپذیري انواع سازهآسیب
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  .جدول اصالحی براي روش تکمیل شده آریا): 1(جدول 
 (L)ضریب خسارت 

 زیر پارامتر پارامتر و ضرایب آن شاخص
 9شدت  8شدت  7شدت 

(L1) شیب زمین 
15-0  
30-16  

30>  

1  
1  
1 

1  
1  
1/1 

1  
1/1  
2/1 

(L2) نوع زمین 

  )I(سخت 
  (II)متوسط 

  (III)نرم 
 (IV)روان 

1  
1  
1/1  
3/1 

1  
1/1  
2/1  
5/1 

1  
2/1  
3/1  

2 

(LA1) ها و شناژها پی 
  پی و شناژ مناسب
  پی وشناژ نامناسب

 عدم اجراي پی و شناژ

1  
1  
05/1 

1  
1  
10/1 

1  
05/1  
15/1 

  ن مسلح با دیوار برشیاسکلت فلزي با مهاربند و اسکلت بت
  اسکلت فلزي بدون مهاربند

  اسکلت بتن مسلح بدون دیوار برشی
  دیوار بنایی بدون کالف با آجر
 دیوار بنایی با کالف افقی با آجر

0  
1  
1  
5/1  
2/1 

5/0  
2/1  

1  
3  
5/2 

1  
2  
2  
4  
5/3 

  5/2  5/1  1  دیوار بنایی با کالف افقی وقائم با آجر با اجراي مناسب
 3 2 5/1 )بندياز نظر یکپارچگی و کالف(ایی با کالف افقی و قائم با آجر و اجراي ضعیف دیوار بن

 5/2 5/1 0 دیوار بنایی با کالف افقی و قائم با بلوك سیمانی با اجراي مناسب

 3 2 1 دیوار بنایی با کالف افقی با بلوك سیمانی

  با اجراي ضعیف قائم با بلوك سیمانی  دیوار بنایی با کالف افقی و
 )بندياز نظر یکپارچگی و کالف(

1 7/1 7/2 

(L’
3) 

  نوع سیستم 
  F3= 6/0اي  سازه

  اگر روکش نما (
  نداشته باشد 

   L9شاخص 
  حذف شود و

 63/0=F3( 

  دیوار بنایی بدون کالف با بلوك سیمانی
 نیمه اسکلت

5/1  
5/2 

5/2  
5/3 

5/3  
4 

(L’
4) 

 سیستم کف طبقات
33/0= F4  

  آمدگی اگر پیش(
  مناسب است و 
  یا وجود ندارد 

   L7شاخص 
  حذف شود

37/0= F4( 

  گاه مناسبتکیه طاق ضربی با
  گاه و پاطاق نامناسبطاق ضربی با تکیه

  گاهی و پوشش میلگرد مناسبو تکیه  تیرچه بلوك با شرایط عمومی
  گاهی و پوشش میلگرد نامناسبو تکیه  تیرچه بلوك با شرایط عمومی

  دال بتن مسلح
  سقف چوبی با پوشش سبک
  سقف چوبی با مصالح بنایی

 سقف فلزي سبک با مهاربند افقی

1  
2  
1  
5/1  

0  
0  
2  
0 

5/1  
3  
2  
5/2  

0  
1  
3  
1 

3  
4  
3  
5/3  

1  
5/1  

4  
5/1 

(L’ 5) ارتفاع ساختمان 
  یک طبقه ساختمان بنایی یا اسکلت فوالدي و بتنی تا سه طبقه

 دو طبقه ساختمان بنایی یا اسکلت فوالدي یا بتنی باالتر از سه طبقه
1  
1/1 

1  
2/1 

1  
3/1 

(L6) 
  بازشو دردیوار 
 با مصالح بنایی

  بخشرضایت
 متجاوز

1  
1/1 

1  
2/1 

1  
3/1 

(L7) 
  ها آمدگیپیش
04/0 =F7 

  بخشرضایت
 متجاوز

0  
1 

0  
1 

0  
1 

(L’
8) 

   نامنظمی
 یا ارتفاع در پالن

  منظم
  نامنظم در پالن یا ارتفاع
 نامنظم در پالن و ارتفاع

1  
1/1  
2/1 

1  
1/1  
2/1 

1  
1/1  
2/1 
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  ادامه جدول): 1(جدول 
 (L)ضریب خسارت 

 رزیر پارامت پارامتر و ضرایب آن شاخص
 9شدت  8شدت  7شدت 

(L9)  03/0نما= F9  

  ثابت) سنگی/ آجري(
  غیرثابت) سنگی/ آجري(

  نماي سیمان
 گل

0  
1  
0  
5/0 

0  
1  
0  
5/0 

0  
1  
0  
5/0 

(L10) 
با (کیفیت ساختمان 

توجه به عمر ساختمان 
 )و شرایط اجرایی

  خوب
  متوسط

 بد

6/0  
8/0  

1 

6/0  
8/0  

1 

6/0  
8/0  

1 

(L’
A2) 

  حظات درز انقطاع مال
و تأثیر متقابل سازه 
همسایه در رفتار 
 ساختمان اصلی

  زیاد
  متوسط

  کم
 بدون تأثیر

3/1  
1/1  

1  
1 

5/1  
3/1  
1/1  

1 

7/1  
5/1  
2/1  

1 

  
ــیب   ــسبت آس ــبه ن ــراي محاس ــذیري ب در روش ) LR( پ

ــتفاده مــی) 2( رابطــهشــده، از   اصــالح ــه در آن شــو اس د ک
 )1(از جــدول  L'i و  Li و ضــرائب خــسارتFiپارامترهــاي 

  .شوندتعیین می

)2(   
  1)()()()(

25.0

99774433

102

186521

≤×+×+′×+′×

×××

××′××′××=

LFLFLFLF
LL

LLLLLLLR

A

A

  

ــدول  ــضاوت در)2(جـ ــاي قـ ــزان   معیارهـ ــورد میـ مـ
 .دهد  روش آریا را نشان میبه  اي پذیري لرزه آسیب

  
 .هاذیري ساختمانپ قضاوت در مورد میزان آسیب ):2 (جدول

75/0≥LR 
 احتمال ریزش ساختمان  -1ردیف 

 )نیاز به نوسازي(

75/0≤≤ LR5/0 
 خسارت زیاد  -2ردیف 

 )است سازي وسیع الزامی  بازسازي و مقاوم (

5/0≤≤ LR25/0 
 خسارت متوسط -3ردیف 

 )زیاد نیاز به مرمت (

25/0<LR 
 خسارت کم  -4ردیف 

 )جزئی نیاز به تعمیرات  (

  
 تعیین شاخص خسارت -3-2

تحلیـل اطالعـات     نتایج شاخص خسارت پس از تجزیه و      
 بـراي منـاطق      برداشت میدانی، به صورت نمودارهاي ستونی     

 . اسـت   ارائه گردیده)2( و  )1(تفکیک در شکلهاي       گانه به   دو

هاي با شدت  س شاخص خسارت در زلزله این نمودارها بر اسا 
MSK7  ،MSK8   و MSK9  در ایـن نمودارهـا      .ندا   تنظیم شده 

باشد که بین صفر      خسارت می    دهنده شاخص محور قائم نشان  
همچنـین جهـت قـضاوت در مـورد میـزان           . و یک قرار دارد   

پذیري هر ساختمان، محور قائم با توجه به معیارهـاي          آسیب
عالوه بر ارزیابی .  تقسیم شده است25/0روش آریا به فواصل 

 توان ارزیابی را بر اساس    یساختمانها بر اساس شدت زلزله، م     
ارتباط بین شدت  .شتاب بیشینه به طور تقریبی نیز انجام داد

بـراي پهنـه    بـستگی دارد و شتاب که به نوع خـاك منطقـه       
  :]13[ساختی زاگرس، به صورت زیر است زمین لرزه

 )3(               )50.80750.189(16.2 −= −
MSK

T IePGA  
 و بر حسب فاصله است، دوره تناوب غالب زلزله   Tپارامتر  که  

نیز شـدت   IMSK. کند و بزرگا براي خاکهاي مختلف تغییر می  
، 7هاي   براي شـدت   PGAمقدار  .  است MSKدر مقیاس   زلزله  

، بـا  Tبـراي محاسـبه   .  آورده شده است)3( در جدول  9 و   8
 کیلـومتري از پهنـه آزاد انـرژي، از          50فرض فاصله متوسط    

 بـراي تبـدیل   . اسـتفاده شـده اسـت   ]13[نمودارهاي مرجع   
استفاده ) 4( از رابطه    Mw  به بزرگاي گشتاوري   Iشدت زلزله   

  .شده است
)4(                                      12.137.1 −= wMI  

زلزلـه بـراي    PGAنتایج برداشتهاي میـدانی بـر حـسب         
   . ارائه شده است)4( و )3(هاي مناطق یک و دو در شکل



 سیدمهدي زهرائی

      92 تابستان، دومشناسی و مهندسی زلزله، سال شانزدهم، شماره پژوهشنامه زلزلهـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 30

  
  .متوسط شاخص خسارت در ساختمانهاي منطقه یک ):1(شکل 

  

  
  .دومتوسط شاخص خسارت در ساختمانهاي منطقه  ):2(شکل 

  
هاي واقـع در منطقـه    متوسط شاخص خسارت در سـاختمان     ): 3(شکل  

  .PGAیک بر حسب 
  

  
هاي واقـع در    مقدار متوسط شـاخص خـسارت در سـاختمان        ): 4(شکل  

  .PGA بر حسب دومنطقه 
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  ].13 [ براي منطقه زاگرس شدت،بر اساس )  شتاب بیشینه ( PGAمقدار  ):3(جدول 
PGA (g) ثانیه (پریود( 

  9شدت 
4/7  =  Mw 

  8شدت 
6/6  =  Mw 

  7شدت 
9/5  =  Mw 

  9شدت 
4/7  =  Mw 

  8شدت 
6/6  =  Mw 

  7شدت 
9/5  =  Mw 

 نوع خاك

 سنگ 14/0 16/0 2/0 39/0 51/0 59/0

 خاك سخت 14/0 17/0 22/0 39/0 5/0 57/0

 خاك غیرچسبنده ژرف 15/0  18/0 23/0 38/0 49/0 55/0

 خاك نرم 15/0 19/0 25/0 38/0 48/0 53/0

  

ط بـه   پس از بررسی مقادیر متوسط نـسبت خـسارت مربـو          
براي انـواع  توان    می )4(تا  ) 1(هاي  نمودارهاي ارائه شده در شکل    

  :دست یافتلی زیر بندي و نتایج ک به جمعمختلف ساختمانها 
 که تنهـا شـناژ افقـی در         هاي بنایی در بعضی از ساختمان   

احتمـال   8 در حـین یـک زلزلـه بـا شـدت             رفتهآنها به کار    
  .تخریب وجود دارد

الدي شـهر بنـدرعباس،     سیستم غالـب سـاختمانهاي فـو      
هاي فـوالدي بـا مهاربنـدي و سـاختمانهاي          شامل سـاختمان  

  .شود فوالدي بدون مهاربند می
 درصد سـاختمانهاي فـوالدي بـدون مهاربنـد،      50حدود  

بـا ایـن وجـود متوسـط        .  احتمال تخریب دارنـد    8دت  در ش 
شاخص خسارت مربوط بـه ایـن سیـستم سـاختمانی بـراي             

نتـایج  . گیـرد  در محـدوده خـسارت زیـاد قـرار مـی        8شدت  
اي نـسبت بــه   دهـد ایــن سیـستم ســازه   حاصـله نـشان مــی  

یف ساختمانهاي بنایی با کالف افقی و قـائم بـا اجـراي ضـع             

هاي بنایی با کـالف افقـی       نوضعیت بهتري دارد ولی ساختما    
اي  و قائم با اجـراي مناسـب نـسبت بـه ایـن سیـستم سـازه          

  .اند عملکرد بهتري داشته
ــا اســتفاده از   هاي برداشــت ســاختمان،در ادامــه شــده ب

ــرم ــزار  ن ــهGOOGLE EARTHاف ــراي زلزل ــا شــدت  ب           اي ب
. ، بر روي نقشه شهر پیـاده شـده اسـت          MSKدر مقیاس     7

   g 38/0 = PGA و Mw  =9/5 لــه معــادل بــاایــن شــدت زلز
هـاي اتفـاق افتـاده در منطقـه           و به بزرگاي اکثر زلزلـه      بوده

  . استنزدیک 
هاي بـا اسـکلت بـتن مـسلح،     ، توزیع سـاختمان   )5(شکل  

  ،)7(هاي با اسکلت فلزي و شـکل        ، توزیع ساختمان  )6(شکل  
هاي بنایی را در سطح شهر بندرعباس نـشان         توزیع ساختمان 

پـذیري شـهر      بی، نقشه آسـ   )8(در نهایت در شکل     . هدد  می
 ]6 [براي اطالعات تکمیلی بـه مرجـع     . نشان داده شده است   

  .مراجعه شود
  

  
  . MSK7ها در شدت ري ساختمانپذی  همراه میزان آسیبهاي با اسکلت بتن مسلح بر روي نقشه شهر بهتوزیع ساختمان :)5 (شکل 
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  . MSK7پذیري ساختمانها در شدت   بر روي نقشه شهر به همراه میزان آسیبفلزيتوزیع ساختمانهاي با اسکلت  :)6(شکل 

  

  
  . MSK7پذیري ساختمانها در شدت  بر روي نقشه شهر به همراه میزان آسیببنایی توزیع ساختمانهاي  :)7(کل ش

  

  
  .به روش آریا  MSK7اي با شدت  پذیري شهر بندرعباس در زلزله نقشه آسیب :)8(شکل 
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  گیري  نتیجه-4
هاي ارزیـابی    تعـدادي از روشـ     قاله، بـا مقایـسه    در این م  
 هاي موجـود، یـک روش  اي ساختمان  پذیري لرزه کیفی آسیب 

هاي کـشور بـه نـام روش       ارزیابی مناسب با شرایط سـاختمان     
هاي شـهر  سـپس سـاختمان   . یا پیشنهاد شـده اسـت     کیفی آر 

بر اسـاس   . بندرعباس با این روش منتخب ارزیابی شده است       
نـایی سیـستم غالـب      هاي ب سـاختمان ه دسـت آمـده،      نتایج ب 

 اکثـر   د کـه  دهنـ   هاي شهر بندرعباس را تشکیل می     ساختمان
در ردیـف   7این سـاختمانها در برابـر یـک زلزلـه بـا شـدت         

 درصد  98 بر این، بیش از      عالوه. گیرند  خسارت زیاد قرار می   
بنـدي کـه اکثـراً  در غـرب و             هاي بنایی فاقد کالف   ساختمان

 8اند، در برابر یک زلزله با شدت         شمال غربی شهر واقع شده    
  . شوند تخریب می
بندي افقی و قائم که اجـراي         هاي بنایی با کالف   ساختمان

در ردیف خسارت متوسط     7مناسبی دارند در زلزله با شدت       
در ردیف خسارت زیاد قرار      8قرار گرفته و در زلزله با شدت        

  ولی در صورت اجراي نامناسب در زلزله بـا شـدت   ،گیرند  می
اسـکلت      هاي نیمـه  سـاختمان .  احتمال تخریـب وجـود دارد      8

 60بـیش از    . تندپـذیري هـس     داراي بدترین شـرایط آسـیب     
نیـز در    7ها، در برابر یک زلزله با شـدت         درصد این ساختمان  

  .شوند ردیف احتمال تخریب واقع می
ها بـر روي  پذیري و توزیع ساختمان    تایج آسیب همچنین ن 

ي بتنـی بـا قـاب       هاسـاختمان هـد کـه     د  نقشه شهر نشان می   
س را  هاي نسبتاً جدید شـهر بنـدرعبا       غالب ساختمان  ،خمشی

، 7هـاي بـا شـدت      ها در زلزله   این ساختمان  .دهند  تشکیل می 
در ردیـف   8هاي با شـدت   بینند و در زلزله خسارت کمی می  

شـوند و در مجمـوع از وضـعیت           خسارت متوسط واقـع مـی     
 بتنی با دیوار برشی، هاي اسکلتمانساخت. مطلوبی برخوردارند

، 8 و  7هـاي بـا شـدت         بهترین عملکرد را داشته و در زلزلـه       
هاي اسکلت فلزي به دلیـل      ساختمان. بینند  خسارت کمی می  

ر ها کمتــ جــوي منطقــه بــه نــسبت ســایر ســاختمانشـرایط 
هاي اسکلت فلزي با مهاربندي باشند، با این وجود ساختمان می

 اسکلت بتنی بـا قـاب   هاي مشابه با ساختمان  پذیري  که آسیب 
 هستنددر حال گسترش خمشی دارند، در ناحیه شرقی شهر 

پـذیري   هاي اسکلت فلزي بدون مهاربند که آسیب     و ساختمان 

اکثـر  . اند  شهر واقع شدهباالیی دارند، بیشتر در نقاط مرکزي     
هـا را   پـذیر شـهر کـه قـسمت اعظـم آن            ي آسـیب  هاساختمان

دهند، در منطقـه     یساختمانهاي بنایی بدون کالف تشکیل م     
هاي واقع در منطقه یک، اند و ساختمان  شهرداري واقع شدهدو

  .هستنداز وضعیت بسیار بهتري برخوردار 
  

  تقدیر و تشکر -5
از سازمان مدیریت اسـتان هرمزگـان بـه دلیـل حمایـت       

  .شود مالی از اجراي این پروژه تشکر و قدردانی می
  

  مراجع -6
شناسنامه  ).1378 (ی معصومی، عل   و تسنیمی، عباسعلی  . 1

هاي بـتن مـسلح و آجـري، بنیـاد مـسکن            فنی ساختمان 
هـاي زمـین،      انقالب اسالمی، کمیته زلزله و لغزش الیـه       

 . اولچاپ

هاي شناسـنامه فنـی سـاختمان      ).1378 (مالک، شـاهرخ   . 2
فوالدي، بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی، کمیتـه زلزلـه و           

  .هاي زمین، چاپ اول لغزش الیه

هاي ارزیابی خسارت و    روش ).1376(سن   مح زاده،  تهرانی . 3
  .، بنا، شماره ششمسازي بنایی در برابر زلزله مقاوم

  عظیمــی، مهــدي و برکچیــان، مجیــد؛شــکیب، حمــزه . 4
هاي متــداول پــذیري ســاختمان ارزیــابی آســیب ).1378(

سازي اسـتان     خیزي و طرح مقاوم     شهري، تحقیقات لرزه  
  .، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنایالم

 کمـی   هاي کیفی و  مقایسه روش  ).1380 (نی، جواد جاودا . 5
یی، دانشگاه تربیت   هاي بنا پذیري ساختمان   ارزیابی آسیب 
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