
   ورزقان- اهر1391 مردادماه 21هاي اي در زلزلهمروري بر مخاطرات ژئوتکنیکی و آسیبهاي سازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ91چهارم، زمستان ، شماره پانزدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله  55 
  

  
  مروري بر مخاطرات ژئوتکنیکی 

  ورزقان - اهر1391 مردادماه 21هاي در زلزله ايو آسیبهاي سازه
  

  شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهاستادیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین ،افشین کالنتري
   ی و مهندسی زلزلهشناسالمللی زلزلهاستادیار، پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین ،محمد داودي

  

  چکیده
 در  2012ت   او 11مـصادف بـا      1391 مرداد ماه    21ر روز   د

 دقیقه دو زلزله بـه ترتیـب بـا    4 و 17 دقیقه و 53 و  16ساعات  
بالفاصـله  .   استان آذربایجان شرقی را لرزانـد       3/6 و   4/6بزرگاي  

شناسـی  المللی زلزله بین پس از وقوع زلزله گروهی از پژوهشگاه      
. زده اعـزام گردیـد   زلزله براي بازدید از مناطق زلزلـه    و مهندسی 

این مقاله بخشی از نتایج مـشاهدات ایـن بازدیـد و ارزیابیهـاي              
-بر اساس آثار مشاهده شـده در منطقـه زلزلـه   . پس از آن است   

اي نیـز   زده، عالوه بر گسلش سطحی، مخاطرات ژئوتکنیک لرزه       
لغـزش و   زمـین اي،شامل اثرات ساختگاه در تقویت امـواج لـرزه    

بر اسـاس مـشاهدات انجـام       . ریزش به وقوع پیوسته است    سنگ
یافته و گزارشهاي موجود، شهرستانهاي ورزقان، اهـر و هرسـین     

ــوده اســت  ــسارات ب ــشترین خ ــانون بی ــمی . ک ــهاي رس گزارش
 زخمـی اعـالم     1500 کـشته و بـیش از        306خسارات جانی را    

دهـد کـه     یمشاهدات آسیب در سـاختمانها نـشان مـ        . اند نموده
سیـسات خــسارات  أاي و ت آسـیبهاي وارده بـه اجـزاي غیرسـازه    

ـ  تـوجهی   قابلمالی    و موجـب توقـف   همـراه داشـته اسـت   ه  را ب
همچنـین  . رسانی بـسیاري از تأسیـسات گردیـده اسـت         خدمت

بیـشترین قربــانی در ایــن زلزلــه در اثــر تخریــب ســاختمانهاي  
ن تـری  روستایی خشتی و گلـی یـا آجـري بـدون رعایـت سـاده              

بیمارستانهاي فعال در منطقـه در زمـان        . ضوابط فنی بوده است   
اي ماننـد     رسانی خارج شده و بخشهاي غیرسـازه      خدمت زلزله از 

در . دیوارها و سقفهاي کاذب آسیب شدیدي را متحمـل شـدند          
کـه  اي و جـدي     آسیبهاي سازه کنار مشاهده آسیبهاي موضعی،     

و نقــل و در پلهــا و ابنیــه حمــل رســانی باعــث توقــف خــدمت
  .  مشاهده نشد گردد،زدهسدهاي احداث شده در منطقه زلزله

 1391 مـرداد    21گزارش بازدید زلزلـه، زلزلـه       : هاواژهکلید
  اي ورزقان، آسیبهاي لرزه -اهر

  مقدمه -1
 دقیقه 53 و 16در ساعات  3/6 و   4/6در زلزله با بزرگاي     

 تاو 11مصادف با  1391ماه   مرداد21 دقیقه روز 4 و   17و  
بالفاصله ). 1(شکل  استان آذربایجان شرقی را لرزاند،       2012

-المللـی زلزلـه   بـین  پس از وقوع زلزله گروهی از پژوهـشگاه       
زده شناسی و مهندسی زلزله بـراي بازدیـد از منـاطق زلزلـه            

این مقاله بخشی از نتایج مشاهدات این بازدید        . اعزام گردید 
جان شرقی مطابق   استان آذربای . و ارزیابیهاي پس از آن است     

ــسکن  ــوس و م ــومی نف ــماري عم ــال سرش ــا 1390 در س  ب
 2  شـامل   نفر 620 هزار و    724 میلیون و    3 جمعیتی بالغ بر  

 نفر سـاکن در منـاطق شـهري و    178 هزار و 579میلیون و   
در منـاطق روسـتایی و   نفـر   442 هزار و 145یک میلیون و   

ــا ــر ب ــع داراي  650 هــزار 45 مــساحتی براب  19کیلومترمرب
مشاهده شده در   تمرکز خسارات   .  شهر است  58شهرستان و   

 شهرستان ورزقان، اهـر و هـریس   زلزله اخیر در محدوده سه    
 که برآورد جمعیتی آنها به تفکیک شهري و روستایی در           بود

  ].1[ ارائه شده است )1(جدول 
  

  
  . موقعیت رویداد):1(شکل 
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  .]1[مشخصات جمعیتی منطقه زلزله زده  ):1 (جدول
  روستایی  شهري )1390(جمعیت  مرکز  شهرستاننام

  38950 6758 45708 ورزقان ورزقان
  35593  32227 67820 هریس هریس
  53058  97053 150111 اهر اهر

  
 کـشته و  306بر اساس گزارشـهاي موجـود، ایـن زلزلـه      

بـیش از  . ]2 [جاي گذاشت ه  زخمی از خود ب    هزار   3بیش از   
پـس از زلزلـه در فـضاهاي    نفر از ساکنان منطقـه   هزار  120

  . انداسکان موقت اسکان یافته
  

  اي  شدت لرزه -2
طور که پیش از این در گزارش ارائه شد، زلزله مورد همان

 دقیقه از هم 10فاصله حدود ه نظر در واقع دو رویداد اصلی ب
بر اساس گزارشهاي شبکه شـتابنگاري کـشور در         . بوده است 

-ازي، بیشینه شتاب ثبتمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس  
شده در منطقه در دو رویداد در شهر ورزقان و به ترتیب بـه            

]. 3[ سانتیمتر بر مجذور ثانیه بوده است        532 و   427میزان  
رکوردهاي شتاب ثبت شده در دو ایستگاه اهر و ورزقان در دو 

 .اند ارائه شده)2(رویداد اول و دوم در شکل 

 
  .هاي پاسخ رکوردهاي ثبت شده در ایستگاه ورزقانفو طی تاریخچه شتاب :)2(شکل 
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بر اساس تعریف ارائـه     ) EPA (1ثر زلزله ؤبیشینه شتاب م  
برابـر اسـت بـا مقـدار میـانگین       ATC 1974شده در نشریه 

بـر  ]. 4 [5/2 ثانیـه تقـسیم بـر    5/0 تـا  1/0طیف در فاصـله   
در  )EPA( ثر زلزلهؤبیشینه شتاب ماساس این تعریف میزان 

  .= cm/sec2368EPA دوم برابر است با رویداد
اساس اطالعات حاصل از مشاهدات صورت گرفته در  بر

شدت زلزله بر حـسب      طی بازدید از این منطقه، نقشه هم      
  .گردد برآورد می)3(شده مطابق شکل  مرکالی اصالح

  

  
شدت زلزله برآورد شده براي این زلزله بـر حـسب     م نقشه ه  :)3(شکل  

  .شده مرکالی اصالح
  

  هاي جانیآسیب -3
قربانیـان  ، تعـداد  وزارت بهداشت و درمان  بر اساس اعالم    

 نفـر در    268از ایـن بـین      .  نفر بـوده اسـت     306این رویداد   
از میـان  . انـد بیمارستانها و سایر افراد در محـل جـان باختـه      

 نفـر زن   49 نفر مرد و     219 بیمارستانها،   باخته در  افراد جان 
،  تن در شهرستان اهر    53 عالوه از این تعداد   ه  ب]. 5[ هستند

 در شهرســتان تــن نیــز 88 تــن شهرســتان هــریس و 127
به نقل از مـدیر کـل پزشـکی قـانونی           .اند  ساکن بوده ورزقان  

 تن قربانیان شناسـایی شـده       258 استان آذربایجان شرقی از   
 تـن مـرد   87، 1391ا روز یکم شهریورماه  توسط آن مرکز، ت   

-تفکیک سـنی فـوت    . اند بوده) %3/66( زن   171و  ) 7/33%(
با توجه به ]. 6[ ارائه شده است     )2(شدگان در جدول شماره     

اشتغال زنان در منـزل در منـاطق روسـتایی، ایـن بخـش از            
. انــدجامعــه ســهم بیــشتري در آمــار تلفــات جــانی داشــته 

دو رویداد پی در پی و عدم خروج از همچنین وقوع زلزله در     

منزل توسط سالمندان پس از رویداد اول میزان تلفات ایـن           
  .گروه را افزایش داده است

  
  .]6[ تفکیک سنی فوت شدگان :)2(جدول 

  تعداد  رده سنی
   تن52   سال10زیر 

   تن17   سال19 تا 10
   تن54   سال39 تا 20
   تن38  ل سا59 تا 40
  ن ت58   سال79 تا 60
   تن24   سال به باال80

   تن15  نامعلوم

  
.  سال هستند60قربانیان در رده سنی بیش از  درصد 32
ید سهم قابل توجه این گروه سنی و لزوم توجه به ؤاین امر م

هاي  هاي آموزش همگانی و سایر برنامهاین گروه در برنامه
همچنین مشاهده و . پذیري ناشی از زلزله است کاهش آسیب

محلی نشان داد بیشترین آمار قربانیان در اثر تخریب بررسی 
ساختمانهاي روستایی خشتی و گلی یا ساختمانهاي آجري 

  . داده است ترین ضوابط فنی رويفاقد ساده
  

 ايمخاطرات ژئوتکنیک لرزه -4

  آثار گسلش سطحی-4-1

زده، در دو موقعیـت  در مسیر بازدید تیم از منطقه زلزلـه     
آسـیبهایی را بـه شـریانهاي حیـاتی         هاي سطحی   گسیختگی

ورزقـان   -آشکارترین مورد در جاده خواجـه     . وارد کرده است  
کندي که در سطح جاده مطابق      واقع در شمال روستاي چاي    

جـایی نـسبی    ه زیر قابل مشاهده است، جاب     )5( و   )4( اشکال
.  سانتیمتر عمود بر محور جاده ایجاد شده است 50در حدود   

ــ ــالوه، اخــتالف ارهب ــرفین  ع ــم و جداشــدگی در ط ــاع ک تف
  .گسیختگی نیز در این محل مالحظه شد

االشـاره  جایی سـطحی فـوق    ههمچنین، گسیختگی و جاب   
 50مسیر فیبر نوري مخابرات را مطابق تـصویر زیـر در حـد        

جا نموده و  نیـاز جـدي بـه بررسـی محـل و               هسانتیمتر جاب 
لین شـرکت مخـابرات اســتان   ؤواقـدامات الزم از سـوي مـس   

  .ربایجان شرقی براي حفاظت از مسیر داردآذ
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 -گسیختگی سطحی قابل مشاهده در سـطح جـاده خواجـه         ):4(شکل  

  .کنديورزقان واقع در شمال روستاي چاي
  

  
تصویر محل تقاطع مسیر فیبر نوري مخابرات در سمت غربی  ):5(شکل 

  . خواجه و گسیختگی سطحی-و به موازات جاده ورزقان
  

 متري موقعیت فـوق بـه سـمت ورزقـان،           500در فاصله   
 در سـطح جـاده      )5(گسیختگی دیگري نیـز مطـابق شـکل         

الزم به ذکر است در ادامه مسیر به سـمت          . شودمشاهده می 
هاي فـراوان دیگـري نیـز بـستر جـاده را      گیورزقان، گسیخت 

بریده که امتداد آنها در زمینهـاي دو طـرف جـاده و نیـز در       
  .شودکف رودخانه مشاهده می

ها، وجود پهنـه گـسلی مـسبب        با بررسی این گسیختگی   
خـوبی  لرزه با ساز و کارهـاي امتـدادلغز و معکـوس بـه            زمین

شـده   یـین کارهاي دستگاهی تع   و شود که با ساز   مشاهده می 
  .براي دو رویداد تطابق دارد

تواند به گسیختگی سـطحی ارتبـاط      موقعیت دوم که می   
 10 خواجــه در فاصــله حــدودي -پیــدا کنــد در جــاده اهــر

 در این محل، بـاوجود ایـن      . کیلومتري اهر اتفاق افتاده است    
هاي یک توان به نشست کولهکه نشستهاي سطح جاده را می 

اي سطح زمین در فواصل دورتـر       پل سه دهانه و برخی ترکه     
که بنا بر اظهار افراد بـومی، در کـف   (را به کانال انتقال کابل  

ارتباط داد لـیکن   )  متر قرار گرفته است    2اي به عمق      ترانشه
دور از عوارض مذکور، درسمت کوهپایه و در کـف رودخانـه            

  . نمودتوان مالحظه نیز آثار گسیختگی در زمین را می
هـاي  ین آثار خرابی در محدوده جـاده      مجموع، بیشتر  در

 20 الــی 10خواجــه در محــدوده  -آســفالت، درمــسیر اهــر
خواجــه در محــدوده  -کیلــومتري اهــر و در مــسیر ورزقــان

با نگاه مجـدد بـه    . آباد مشاهده شد  روستاهاي سرند الی زغن   
شدت زلزله که انطباق خوبی با این مـشاهدات دارد     نقشه هم 

 ریــشتري از ایــن دو 2/6ه عبــور پهنــه گــسل مــسبب زلزلــ
  .شود  مطرح می)7( و )6(محدوده مطابق شکلهاي 

 

  
 -گسیختگی سطحی قابل مشاهده در سـطح جـاده خواجـه      ):6(شکل  

کندي با فاصـله حـدود   ورزقان واقع در شمال روستاي چاي   
  . متري شکل قبل500

  

  
 ورزقـان بـر اسـاس       -لرزه اخیر اهـر   باند گسل مسبب زمین    ):7(کل  ش

  .شده در محلشواهد مشاهده
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   2 اثرات ساختگاه-4-2
 شهر ورزقان بر بستري با شیب مالیـم سـاخته شـده بـه         

که در قـسمتهاي نزدیـک رودخانـه، رسـوبات از نـوع        طوري
بر  .ریزدانه و تراز آب زیرزمینی نزدیک سطح زمین قرار دارد        

اس مشاهدات در این شهر، با فاصله گرفتن از رودخانه، آثار اس
هـاي  که در سـازه    حالی یابد در ها کاهش می  خرابی در سازه  

شده بر روي آبرفتهاي اشباع ضخیم، آسیبهاي وارده به احداث
و بر خـالف انتظـار،   (یابد  هاي مهندسی ساز افزایش می    سازه
وقـوع پدیـده    ).  در طبقات پایین تمرکز بیشتري دارد      عمدتاً

روانگرایی مشاهده نشد و نیاز به بررسی پدیده اثرات ساختگاه 
  .در این شهر و مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد

همچنین در برخی روستاها تمرکز خرابی در مناطقی که         
ـ     شیب زمین افزایش سریعتري یافتـه را مـی         ثیر أتـوان بـه ت

ن اثر در روستاي اورنـگ  اي از ای  نمونه. توپوگرافی ارتباط داد  
  . قابل مشاهده است)8(مطابق شکل 

 

 
اي از اثرات توپوگرافی در توزیع خرابی نقـاط مختلـف    نمونه:)8(شکل  

  .روستاي اورنگ
  
   3لغزش زمین-4-3

کنگلـومراي سـست و   (هـاي پلیوسـن     پراکندگی نهـشته  
در منطقـه بـه دلیـل       )  رسـی  -هـاي سـیلتی   صل و الیـه   منف

-ویژگیهاي لیتولـوژي و مورفولـوژي آن باعـث وقـوع زمـین          
. لغزشهاي بزرگ در طول سالیان گذشته در منطقه شده است

دلیل باال بودن پتانـسیل   با آگاهی قبلی از پدیده مذکور و به     
لغزه در منطقه، گروه شناسایی تمرکز کار خود را         وقوع زمین 

طول بازدیـد،    در. ر شناسایی این نوع مخاطره متمرکز نمود      ب

لغزشهاي قدیمی، چند مـورد     ضمن مشاهده مواردي از زمین    
عمـده  .  مشاهده شـد ،نیز که در زلزله اخیر ایجاد شده بودند     

در ( خواجـه  -این موارد مربوط به شیبهاي کنـار جـاده اهـر       
 کیلـومتري اهـر بـین روسـتاهاي        20 الی   10فاصله تقریبی   

  بـین روسـتاهاي    ( خواجـه    -و ورزقـان  ) زنجیربالغ تا ینگجـه   
بودند کـه بـه دلیـل خاکریزیهـاي مرتفـع          ) آباد تا سرند  زغن

نشده مصنوعی در شیروانی کنار جاده ایجاد شده بود و کوبیده
لیکن در . رسیدنمی نظر ازنظر پایداري جاده، تهدید جدي به  

گـی نیـز در دو      لغزشـهاي بزر  برخی موارد، آثار ایجـاد زمـین      
 ،نمایـد هاي اصلی را نیز تهدید مـی      محدوده مذکور که جاده   

توان مطـابق شـکل     می اي از این موارد را    نمونه. مشاهده شد 
پـس از  ( ورزقـان  - در دامنه کـوه شـرقی جـاده خواجـه        )9(

بازدیـد از قـسمتهاي     . مالحظـه نمـود   ) کنـدي روستاي چاي 
اقع در شیب لغزش بزرگ ودهد دو زمینمختلف آن نشان می

اولی به سمت جنوب غربی و دومی به       (جنوبی و شمالی کوه     
همچنـین در  . لرزه فعال شده اسـت در اثر زمین  ) سمت غرب 

شده لغزشهاي قدیمی و فعالزمین یال شرقی رودخانه نیز آثار
  .مشاهده است در زلزله اخیر به راحتی قابل

  

 
شده در اثر زلزلـه واقـع شـمال روسـتاي            زمین لغزش ایجاد   ):9(شکل  

  . ورزقان-کندي در جاده خواجه چاي
  

  4ریزشسنگ -4-4

در قسمتهاي بازدید شده، وقـوع پدیـده ریـزش قطعـات        
کوچک و بزرگ سنگ در مناطق زیادي مشاهده شـد لـیکن        

 آسـفالت، در  هـاي   تمرکز اصلی مشاهدات در محدوده جـاده      
 کیلومتري اهـر و     20 الی   10خواجه در محدوده     -مسیر اهر 
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خواجه در محدوده روستاهاي سـرند الـی         -در مسیر ورزقان  
اي  نمونه)10( و )9(در شکلهاي  . آباد متمرکز بوده است   زغن

  .شوداز آن مشاهده می
  

  
  .هاي منطقهریزش در جادهاي از سنگ نمونه):10(شکل 

  
  اي سد خاکی ستارخانرفتار لرزه -4-5

در روزهاي اول پس از زلزله، شـایعه وارد شـدن آسـیب             
جدي به سد و بالتبع نگرانی از تهدیدات شهر اهر و روستاهاي 

دستی در بین مردم و مطبوعات محلی گسترش وسیعی پایین
-اي سد مذکور در دو زمـین   رفتار لرزه بنابراین بررسی   . یافت

 دقیقه نه تنها از 10 قوي در بازه کوتاه زمانی حدود لرزه نسبتاً
نظر علمی بلکه از نظر اجتماعی نیز اهمیت خاصی پیدا کرده 

سیسات جـانبی  ألذا در روز دوم پس از زلزله، از بدنه و ت         . بود
  : سد بازدید شد و موارد زیر مشاهده شد

 )11(شکل   موقعیت حدودي ثلث چپ، مطابق    سد در    تاج در .
با توجه به مشاهده    . بر روي آسفالت مشاهده شد     عرضی ترك

پرسنل و مهندسینی که در زمان وقوع زلزلـه در محـل تـاج              
دسـت  پایین - مود غالب زلزله در جهت باالدست      ؛اندسد بوده 

رسـد ایـن    نظر می   لذا به  ،است بوده )در امتداد رودخانه  (سد  
پـذیري بدنـه در قـسمتهاي       لیل اخـتالف نشـست    ترك به د  

 ؛گاه اتفاق افتاده باشدمرکزي نسبت به نزدیک تکیه

سـفالت در طـول     آترك طولی در محل تماس بتن آبرو با          .
تاج سد به همراه خردشدگی بتن در فاصله اندکی از ترك       

توانـد  ترك طولی مـی   . باشدمی) 11(عرضی مطابق شکل    
  و تـرك   U-Dلزلـه در جهـت  لفه غالـب ز ؤثیر مأبه دلیل ت

 ؛فه ضعیفتر در جهت طولی سد باشدؤلثیر مأدلیل تبه

  
و ترك طولی بـه همـراه   ) تصویر سمت راست( ترك عرضی ):11(شکل  

در تـاج سـد واقـع در         ) تصویر سمت چپ  (خردشدگی بتن   
   .گاه راستاز تکیه متر 100فاصله تقریبی 

  

 جایی محور قائم برج آبگیر از حالت شاغولی به اندازه         هجاب .
 ؛شدگی برخی روشناییها و خرد میلیمتر6

از گالري واقع در زیر هسته سد بازدید شد و در حجم آب      .
بـر  . بند موردي مـشاهده نـشد     خروجی از بدنه و پرده آب     

دبـی  بـردار سـد نیـز تغییـري در     اساس اظهار مدیر بهـره    
  ؛خروجی ایجاد نشده است

رسد بدنه نظر می به لذا با توجه به جمیع جهات فوق،
سد در زمان زلزله رفتار مناسبی از خود نشان داده است و با 

پر بودن مخزن، خطر خاصی پایداري بدنه سد توجه به نیمه
  . کندرا تهدید نمی

  
  اي هاي سازه آسیب -5
   مقدمه-5-1

ده به ساختمانهاي مسکونی، ي وارطی بازدید خسارتها در
 بیمارستانها و پلها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته که اداري،

  . گردد اي از مشاهدات ارائه می در ادامه خالصه
زده، در  در بررسی ساختمانهاي موجود در منطقـه زلزلـه        

ــستر و   ــوتکنیکی ماننــد شــرایط ب کنــار عوامــل محتمــل ژئ
چون سنگینی مصالح، عـدم     توپوگرافی ساختگاه، عواملی هم   

بنـدي و   چسبندگی کافی مالت، عدم رعایـت اصـول کـالف         
اي مناسـب   حفط یکپـارچگی سـازه و ضـعف در رفتـار لـرزه        

اي از مهمترین دالیلی است که موجـب وارد           اجزاي غیرسازه 
ها شـده   هاي شدید و فروریزش این دسته از سازه     آسیبشدن  
ــرزه . اســت ــرد ل ــاختمانها در بررســی عملک ــه اي س ، در ادام
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ــه ــوابط     نمون ــد ض ــاختمانهاي فاق ــروه س ــار گ ــایی از چه ه
مهندسی، ساختمانهاي جدید با مصالح بنـایی، سـاختمانهاي     
فوالدي و ساختمانهاي بتن آرمه و مشاهدات صورت گرفتـه           

  . ارائه خواهد شد
  
 و طراحی در مهندسی ضوابط فاقد ساختمانهاي -5-2

  ساخت
 در منــاطق هــاي مــسکونی موجــود بخــش اعظــم ســازه

روستایی و شهرستانهاي یادشده ساختمانهاي خشتی و گلی         
تـرین    یا ساختمانهاي مصالح بنایی هستند کـه حتـی سـاده          

عـدم  ). 12(شـکل   ،  شـود  ضوابط فنی در آنها مـشاهده نمـی       
رعایت مقررات، نبود سیستم باربر جانبی و وزن زیاد مـصالح          

سـاس اعـالم    تا بر ا  شدهکار رفته در این ساختمانها باعث       ه  ب
مقامات محلی، از بین بـیش از پانـصد روسـتاي موجـود در               
محدوده این سه شهرسـتان بـالغ بـر دویـست روسـتا دچـار        

از جمله  .  درصدي گردند  100 تا خسارت    60خسارات شدید   
بـاج، چوبانـدار،    تـوان بـه روسـتاهاي باجـه       این روستاها مـی   

رند، کند س   دغدغان، سولوجا، احمدآباد شهرك، شهسوار، تازه     
ــو،    ــا، ولیل ــفلی و علی ــاقبالق س ــان، چاخم ــشیرآباد، قزقاپ م

علیلو، جیغـه، کـویچ، هیـق، شـاملو، سـولیدرق،          گویدرق، آغ 
ــود  ــدي اشــاره نم ــدین و چایکن ــی . خیرال ــار خراب  100معی

 در این گزارشها، براي ساختمانهایی در نظـر گرفتـه      درصدي
  .شده که قابلیت ترمیم و سکونت را دارا نباشند

یت ضوابط فنی به ویژه ضوابط مندرج در فـصل          عدم رعا 
ــوم اســتاندارد     ســاختمانهاي در بــسیاري از] 7 [2800س

  

  
ساختمانهاي فاقد ضوابط مهندسی در روستاي    از  اي     نمونه ):12(شکل   

  .مهترلو در مجاورت شهر ورزقان

الح بنـایی غیرمـسلح نیـز موجـب بـروز      ساخته شده بـا مـص     
توجــه مـالی و جــانی گردیــده و از عملکــرد  آسـیبهاي قابــل 

ها همچـون حفـظ یکپـارچگی، ایمنـی      مطلوب این نوع سازه 
  .جانی در آنها ممانعت نموده است

با توجه به تعداد زیـاد سـاختمانهاي بـا ایـن شـرایط در             
 در کلیـه    کشور، زمان و بودجه الزم براي بازسازي این بافتها        

رو پیـشنهاد   از ایـن  . خیز بسیار زیاد خواهـد بـود      مناطق لرزه 
ریـزي مـدون بـراي      گردد رویکردهـایی همچـون برنامـه      می

هاي در معرض   ها با اولویت ساختمان   اي ساختمان   بهسازي لرزه 
هزینـه بـراي   ي باالتر و ارائه روشهاي ساده و کم  ا ریسک لرزه 

  .بهسازي نسبی مورد توجه قرار گیرد
  
   ساختمانهاي جدید با مصالح بنایی -5-3

ــکل ــاختمانهاي طــرح مــسکن    از اي نمونــه )13( ش س
در برخــی از روســتاها و   . دهــدروســتایی را نــشان مــی  

شـده سـاختمانهاي مـسکن روسـتایی بـا           شهرستانهاي یـاد  
حمایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی احـداث گردیـده یـا در            

ختمانها کـه   بـسیاري از ایـن سـا      اگرچه  . دست احداث است  
داراي کالفهاي بتنی و دیوارهاي آجـري هـستند در مقابـل            

سطح عملکرد ایمنی را حفـظ نمودنـد، بـا          اي    ارتعاشات لرزه 
کارگیري مـصالح سـنگین یـا تـرد در     ه دلیل به باین وجود،   

توجهی از این گـروه از سـاختمانها دچـار       دیوارها، تعداد قابل  
جه به ضوابط موجود در  با تو.اندشده) قابل ترمیم(آسیبهایی 

تسهیالت بانک مسکن براي این دسته از ساختمانها، بسیاري   
این قالب از حمایتهاي بیمه زلزلـه        در از واحدهاي ساختمانی  

-اهرمهاي حمایتی از ایـن دسـت و اطـالع         . اندمند بوده بهره
رسانی این مزیت در این شرایط به رویکرد بیشتر به افراد در      

کارهاي حمـایتی همچـون بیمـه        و  ساز پذیر به مناطق آسیب 
  .زلزله کمک شایانی خواهد نمود

توجه دیگـر در ایـن نـوع از سـاختمانها، لـزوم             نکته قابل 
توجه به هماهنگی و همسانی معماري و ظاهر بنـا بـا بافـت              

توجـه بـه    . روستایی و معماري داخلی مسکن روستایی است      
و فـضاي   این نکات در معماري و ظاهر بنا، در نحوه زنـدگی            

ها نقش به سزایی خواهنـد  روستایی پس از اجراي این پروژه   
  .داشت و نیازمند توجه بیشتري است
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  .اي یات سازهئبندي و جز ساختمانهاي مصالح بنایی با رعایت کالف:)13(شکل 

   ساختمانهاي فوالدي-5-4
توجه در اي قابل این بازدید مقدماتی، آسیب سازهدر حین 

ساختمانهاي فوالدي که مطابق ضوابط و اصول فنی طراحی و 
طـور کلـی در ایـن دسـته از          ه  ب.  مشاهده نشد  ،اند  اجرا شده 

  :ساختمانها، مهمترین حالتهاي آسیب مشاهده شده عبارتند از
 ؛اي آسیب شدید در اجزاي غیرسازه .

 ؛اي جداکنندهترك و فروریزش دیواره .

 ؛ها از دیوار جداشدن پنجره .

ها یا علمکهاي گاز    سیسات همچون لوله  أآسیب به ت   .
  .دلیل فروریزش دیوار ساختمانهاه ب

هـایی از سـاختمانهاي     در ادامه مطالعـه بـه ارائـه نمونـه         
  .شودفوالدي بازدید شده در منطقه پرداخته می

  
   ساختمان اداره گاز ناحیه ورزقان-5-4-1

 این اداره داراي یک سازه فوالدي دو طبقه بـا            ساختمان
کاربري اداري در طبقه اول و کاربري مسکونی در طبقه دوم         

. ساختمان در محدوده شمالی شهر بنـا شـده اسـت    . باشدمی
زلزله موجب بروز ترکهایی در دیوارهاي جداکننـده و نمـاي           

اي در بخشهاي مختلف سازه       آسیب سازه . سازه گردیده است  
بـا وجـود محـدود بـودن آسـیبها در ایـن          . نگردیـد مشاهده  

رسد نظر می ه  ب. ساختمان کاربري سازه متوقف گردیده است     
کارگیري آن ه با بررسی دقیق و کارشناسی ساختمان امکان ب

شـکلهاي  . ویژه در شرایط بحران حاضر میسر خواهد بـود       ه  ب
  .دهند دو تصویر از این ساختمان را نشان می)15( و )14(

  
  .اي و دیوارهاي جداکننده  آسیب در اجزاي غیرسازه):14(شکل 

  

 
  . نماي بیرونی اداره گاز ناحیه ورزقان:)15(شکل 

  

  یه اهر ساختمان اداره گاز ناح-5-4-2
این ساختمان نیـز ماننـد اداره گـاز ناحیـه ورزقـان          سازه
 نـشان  )16(طـور کـه در شـکل      همان. اي فوالدي است    سازه

داده شده اتصال تیر به ستون در این سازه فوالدي که داراي      
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ـ     مهاربندي جانبی براي انتقال بارهاي لرزه      صـورت  ه  اي بود ب
  .به اصطالح خورجینی صورت گرفته است

 هاي مختلـف سـازه    شتوجـه در بخـ    هاي قابل کلتغییرش
 )19(تـا   ) 17(طور که در شـکلهاي      همانموجب گردید تا    

اي و    سـازه آسـیبهاي شـدید در اجـزاي غیر       شود،   دیده می 
کـاربري سـازه متوقـف و       . وجـود آیـد   ه  بدیوارهاي داخلی   

  . امکان استفاده از آن در زمان بحران وجود ندارد
اي و    جـزاي غیرسـازه   شدت آسیبهاي مشاهده شـده در ا      
  .نمایداي را تقویت می دیوارها احتمال وقوع آسیبهاي سازه

  

  
  . اتصال خورجینی تیر به ستون):16(شکل 

  

       
  . آسیب شدید در دیوارهاي محیطی و نما):17(شکل 

اي، تشخیص دقیق  اما به دلیل پوشیده بودن اجزاي سازه  
  . موضوع میسر نگردید

  

  
   . داخل ساختمانيهاآسیب شدید در دیوارها و پنجره ):18(شکل 

  

  
  .به دیوارهاي جداکننده آسیب شدید ):19(شکل 
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   ساختمان دانشگاه آزاد ورزقان-5-4-3
 نماي جنوبی و شمالی ساختمان چهار طبقـه    )20( شکل
این . دهندر ورزقان را نشان میـوب شهـاه آزاد در جن ـدانشگ

ا مهاربنـد جـانبی   ساختمان داراي سازه چهار طبقه فوالدي ب   
. ده است ـسیس ش ـأ ت 1389داد است که در سال      ـدر دو امت  

تـوجهی از زلزلــه در ضـلع جنــوبی   در حـالی کــه آثـار قابــل  
  شـمالی  ضلع دیوارهاي گردد،نمی مشاهده ساختمان) ورودي(
  

  
   ضلع جنوبی)الف(

  

  
  شمالی ضلع )ب(

  .واحد ورزقان  -  ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی):20(شکل 

آمـدگی ایـن ضـلع دچـار آسـیب        ویژه در پیش  ه  ساختمان ب 
-ایـن پـیش  . انـد شدید و در برخی قسمتها فروریـزش شـده     

نمـاي  . ن اسـت  پله در ساختما   ري راه یآمدگی موقعیت قرارگ  
  . داده شده است)21(داخلی این آسیبها در شکل 

اي شامل سـقف کـاذب،        آسیبهاي شدید اجزاي غیرسازه   
دیوارها، تجهیزات و محتویات موجود در طبقـات سـاختمان          

اند، مؤیـد ایـن    شدهنشان داده) 24(تا ) 21(که در شکلهاي   
ع توجهی در زمان وقوجایی و شتاب قابل   هبوده که جاب  مطلب  

  .زلزله در طبقات ساختمان اتفاق افتاده است
   

  
  . مشاهده شدآسیب سقفهاي کاذب در همه طبقات ):21(شکل 

  

  
  .ها اتصال پنجرهآسیب شدید به دیوارها و ):22(شکل 
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  .نشانی پیچ شده به دیوار شدن کپسول آتش جدا ):23(شکل 

  

  
  . سقوط کتابخانه و اشیا در اتاق اداري):24(شکل 

  
ساختمان سه طبقه در مرکز شهر ورزقان        یک )25( شکل
 رايـهمکف ب طبقه داکنندهـج وارهايـدی. دهدیـان مـرا نش

گیـري    حـذف و موجـب شـکل       کاربري تجاري از این طبقـه     
توجـه در  جـایی قابـل  این امر بـه جابـه  . طبقه نرم شده است   

مـشاهده دقیقتـر    . طبقه اول این سازه منجر گردیـده اسـت        
نامتقـارن اعـضاي مهاربنـد در ایـن     سازه نشاندهنده اجـراي     

  .باشد، استطبقه که احتماالً به دلیل کاربري تجاري آن می

  
گیري طبقه نـرم در طبقـه همکـف، سـازه      پیچش و شکل):25(شکل  

  .فوالدي، ورزقان
  

   ساختمانهاي بتن آرمه-5-5
  ارستان باقرالعلوم شهرستان اهر بیم-5-5-1

در زمان وقوع زلزله در دو شـهر از سـه شهرسـتان اهـر،          
. ورزقان و هریس بیمارستان در حال خـدمت وجـود داشـت           

ـ          طـور  ه  بیمارستان هریس با توجه به شدت خسارات وارده ب
بیمارسـتان ورزقـان   . رسانی خارج شده اسـت    کامل از خدمت  

 در ایـن سـاختمان دو  .  بوددر زمان بازدید هنوز افتتاح نشده 
ـ      ویـژه در  ه طبقه با سازه بتن آرمه، در دیوارهاي جداکننده ب

طبقه دوم ترکهایی ظاهر شده که نیـاز بـه تـرمیم سـطحی               
توجه در بررسـی   اي قابل خسارات سازه. شد سازه مشاهده می  

  . صورت گرفته از ساختمان دیده نشد
علوم گــروه فرصــت بازدیــد دقیقتــر از بیمارســتان بــاقرال

ــت  ــر را یاف ــتان اه ــکل . شهرس ــتان )26(ش  ورودي بیمارس
ــشان   ــه را ن ــا شــده پــس از زلزل ــاقرالعلوم و چادرهــاي برپ ب

 تخت کـه بـه      128 با ظرفیت اولیه     -این بیمارستان . دهد  می
      طبقه و سازه بـتن آرمـه  دو داراي - تخت افزایش یافته   150
ر ولین حاضـ  ؤبیمارستان بـر اسـاس اظهـارنظر مـس        . باشدمی

 بخـش نـوزادان   داراي کلیه بخـشهاي تخصـصی بـه غیـر از            
اي و تجهیـزات   آسـیبهاي شـدید در اجـزاي غیرسـازه        . است

موجود در بخـشهایی ماننـد جراحـی و زنـان در طبقـه دوم               
  . روي داده است

اي،  شــدن دیوارهــاي جداکننــده از اجــزاي ســازه  جــدا
ترکهاي بزرگ طولی و قطري در دیوارها، آسیبهاي وارده بـه     
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سقف کاذب، سـقوط اجزایـی ماننـد کپـسولهاي اکـسیژن و          
آســیب در محــل درز انقطــاع در ســازه از عمــده آســیبهاي  

طـور کـه    همان). 31-27(شکلهاي  ،   بوده است  همشاهده شد 
ذکر شد شدت این آسیبها در طبقه دوم سـاختمان بـیش از        

بیشترین خسارات در دیوارهاي محل خرپشته . طبقه اول بود
ستان در محل اتصال دیوار به سـتونها ایجـاد         ساختمان بیمار 

  . شده است
در سازه بیمارستان بر اساس شواهد موجود و مـشاهدات      

علیرغم این . اي مشاهده نشد محدود انجام گرفته آسیب سازه
اي موجب گردیده  موضوع، آسیبهاي وارده به اجزاي غیرسازه   

ران تا سازه از سطح عملکرد مورد نظر به ویژه براي زمان بحـ   
لزوم بازدید کارشناسی فوري براي به کـارگیري        . خارج گردد 

توجـه در  مجدد بخشهاي ساختمان و جبران کمبودهاي قابل  
  .شود زمینه خدمات بهداشتی در منطقه مشاهده می

  

  
  .ر ورودي بیمارستان باقرالعلوم اه):26(شکل 

  

  
  . آسیب شدید در سقف کاذب، اتاق اداري، طبقه دوم):27(شکل 

  
  . دیوارهاي خرپشته ساختمان):28(شکل 

  

  
 پوشش بتن  پرشدگی درز انقطاع بین دوساختمان، جدایی      ):29(شکل  

  .و نمایان شدن میلگردهاي طولی ستون
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  .سقوط کپسولهاي اکسیژن ):30(شکل 

  

  
 جداشدن کاشیهاي بخـش زنـان و اتاقهـاي عمـل، توقـف              ):31(شکل  

  .خدمات رسانی بخشهاي تخصصی بیمارستان

   پلها-5-6
هاي موجـود در منطقـه      با توجه به توپوگرافی و رودخانه     

ن شهرسـتانها و  پلهاي متعـددي در مـسیرهاي ارتبـاطی بـی       
در این گزارش به سه مـورد      .  است داخل آنها احداث گردیده   

  .از پلهاي بازدید شده پرداخته شده است
  

   ورزقان-مسیر تبریزسه دهانه  پل -5-6-1
یک پل سه دهانه با پایـه سـنگی و    سازه   ،)32(در شکل   

طـور  همـان . استنشان داده شده  عرشه با تیرهاي بتن آرمه      
ـ    )34( و   )33(که در شکلهاي     جـایی  ه نـشان داده شـده، جاب

بـا  .  سانتیمتر مشاهد شـد 15ها در حدود    ر روي پایه  عرشه ب 
تـوجهی در کولـه پـل     توجه به پاسخ عرشه، آسـیبهاي قابـل       

.  مـشاهده گردیـد    ، آورده شـده   )35(مشابه آنچـه در شـکل       
ه جایی کلی عرشه در امتداد عرشه مشاهده گردید که ب         هجاب

  . نمایش داده شده است)36(صورت ساده در شکل 
  

  
  . ورزقان- پل سه دهانه مسیر تبریز):32(شکل 

  

  
  . آسیب به تیر زیرسري ناشی از لغزش و سایش عرشه با تیر):33(شکل 
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  . پس از زلزلهجایی ماندگار عرشهجابه ):34(شکل 

  

  
  .هاي پلآسیب در کوله ):35(شکل 

  

  
  .ایی ماندگار در عرشه پلجهالگوي جاب ):36(شکل 

  
   پل مورب شهر ورزقان-5-6-2

ی آنها در ـل که عکس هوایـ دو پ،انـرکز شهر ورزقـدر م
 متر امکان 200فاصله حدود ه  شود ب  مشاهده می  )37(شکل  

هـر دو سـازه پـنج    . دهـد ان مـی ـه را به ساکنـ ـانـعبور از رودخ  
ـ هاي بتن آرمه و شاهتیرهاي فوالدي هس  دهانه با پایه   ه تند که ب

 تیرهـا   .)38(، شکل   اند طور آزاد بر روي تیر زیرسري قرار گرفته       
در پل مورب که نمـاي     . گاهها را دارند  روي تکیه  امکان لغزش بر  

، )38(در شــکل شـود،  مـشاهده مــی ) 39(غربـی آن در شــکل  
رشه در هـر یـک از       ـاي ع ـا پاسخه ـده ت ـتورب پل موجب گردی   

 هـاسخ مود چرخـشی عرشـه مـشاب    توجه بوده و پ   ابلـق هاانهـده
   . به وجود آیدنمایش داده شده) 41(و ) 40 (هاي آنچه در شکل

  

  
  .پالن دو پل شهر ورزقان در تصویر هوایی از شهر ):37(شکل 

  

  
  .گاه و شاهتیرهاي فوالدي عرشه تکیه):38(شکل 

  

  
  .نماي غربی پل مورب شهر ورزقان ):39(شکل 
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  .عرشه پل مورب در پالن جایی مشاهده شده درهتصویر الگوي جاب ):40(شکل 

   
  .جایی نسبی بخشهاي مختلف عرشهه آثار خروج از امتداد و جاب):41(شکل 

  

و ) 41(آسیبهاي ناشی از این پاسخ چرخشی در شکلهاي 
این در حالی است که پل معمولی با . شوند مشاهده می) 42(

 پاسخهاي  متري200اي مشابه در فاصله  ابعاد و سیستم سازه
  .اي را از خود نشان نداده استماندگار قابل مشاهده

  
   اهر- پل پنج دهانه در مسیر ورزقان-5-6-3

پل پنج دهانه مسیر ورزقان به اهر را نشان    ) 43(شکل 
   .است بوده آرمهبتن پایه با دهانه پنج سازه یک پل این .دهدمی
  

  
  . آثار ضربه دو عرشه در زمان رویداد زلزله):42(شکل 

  
  . اهر - پل پنج دهانه در مسیر ورزقان):43(شکل 

  
اي صورت گرفته تـا کلیـدهاي برشـی از          طراحی پل به گونه   

جـایی عرشـه    جابه. دآورنعمل   حرکت جانبی پل ممانعت به    
 نـشان داده    )44(طور کـه در شـکل       موجب گردیده تا همان   

شده در اثر ضـربه عرشـه بـه کلیـدهاي برشـی در مـواردي              
حرکت کلی عرشه پـل     . کلیدهاي برشی دچار شکست شوند    

، شـمالی جنـوبی و در   )45(سـاده  کل در این سازه مطابق ش   
 . شدهعرشه مشاهدمحور امتداد عمود بر 

            

  
  . شکست کلیدهاي برشی پل در اثر برخورد عرشه):44(شکل 



 افشین کالنتري و محمد داودي
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  .جنوب و آسیب به کلیدهاي برشی - ال حرکت غالب در امتداد شم-هاجایی عرشه بر روي پایههالگوي جاب ):45(شکل 

  بنديجمع -6
اي مشاهده شده در منطقه اهمیت موارد  آسیبهاي سازه

  :نماید زیر را خاطر نشان می
اي، در این رویداد نیـز       همچون سایر رویدادهاي لرزه    .

ــرزه اي شــامل گــسلش آثــار مخــاطرات ژئوتکنیــک ل
اي، سطحی، اثـرات سـاختگاه در تقویـت امـواج لـرزه           

 . ریزش به وقوع پیوسته استلغزش و سنگنزمی

وجـود   مهمترین عامل ایجاد تلفات و صـدمات جـانی         .
ترین ضـوابط  ساده ساختمانهاي روستایی بدون رعایت   

  .فنی و عدم مقاومت در برابر زلزله بوده است

رفتــار ضــعیف ســاختمانهاي بیمارســتانی و خــروج از  .
 قابـل   رسانی آنها در لحظات اولیه پس از زلزله         خدمت

مل بوده و توجه به این موضوع در ضوابط طراحی و          أت
 .دهداجراي آنها را نشان می

در مقایسه با پلهاي با شرایط معمول، پل مورب موجـود            .
تـوجهی  هاي قابـل در شهر ورزقان پاسخ پیچشی و آسـیب      

با توجه بـه رفتـار خـاص پلهـاي مـورب در       . داشته است 
رفتـار بایـد در     یات فنـی متناسـب بـا ایـن          ئها، جز زلزله

 .طراحی و اجراي این گروه از پلها مورد توجه قرار گیرد

مهمترین سدهاي احداث شده در منطقه، فقط در  از بین .
سد خاکی اهر آسیبهاي بسیار جزئی مشاهده شد که با 

سد در محدوده حوزه نزدیک زلزله  این قرارگیري به توجه
 بی ازبدنه سد در زمان زلزله رفتار مناسشود می مشخص

پر بودن مخزن، خود نشان داده است و با توجه به نیمه
   . کندخطر خاصی پایداري بدنه سد را تهدید نمی

  
  تقدیر و تشکر -7

   شناسـی و مهندسـی زلزلـه      المللـی زلزلـه   از پژوهشگاه بـین   

لین وؤاز مـس . گردد براي ایجاد امکان سفر به منطقه قدردانی می   
ــ اختیــار گذاشــتن  راي درمحتــرم اســتان آذربایجــان شــرقی ب

هاي مهـم منطقـه   اطالعات مورد نیاز و هماهنگی بازدید از سازه    
زده و همچنین از آقایـان مهنـدس کمـال امـامی، بهرنـگ           زلزله

جهـت همراهـی    دیلمقانی، مسعود مطلبیان و فرشید موالیی به     
در مراحل مختلف بازدید و ارائه نقطه نظـرات علمـی در بخـش           

  .شود تشکر و قدردانی میمخاطرات ژئوتکنیکی،
  
  مراجع -8
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  پانوشت  -9
 -1  EPA 
 -2  Site Effects 
 -3 Landslide  

 -4  Rock Fall 
 -5  Cap Beam
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