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زلزله به تشکر ویژه از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
.ویژه آقایان دکتر جعفری و دکتر کالنتری

بررسی عملکرد ساختمان ها  
به ویژه ساختمان های مسکن مهر

آبان سرپل ذهاب21در زلزله 



سرپل ذهاب•
قصرشیرین•
جوانرود•
باباجانی  ثَالثِ •
گیالنغرب•
اسالم آباد غرب•

شهرستان های آسیب دیده



بیشینه شتاب 

)cm/s /s (

عرض 

جغرافیایی

طول 

جغرافیایی

فاصله 

رومرکزی
MW مرجع نام ایستگاه

684 34.81 45.91 39 7.3 BHRC سر پل ذهاب

309 34.81 45.91 66 7.3 BHRC گورسفید

261 34.81 45.91 66 7.3 BHRC کرند غرب

207 34.81 45.91 53 7.3 BHRC جوانرود

139 34.81 45.91 161 7.3 BHRC لومار

124 34.81 45.91 122 7.3 BHRC کرمانشاه2

123 34.81 45.91 96 7.3 BHRC اسالم آباد غرب

120 34.81 45.91 70 7.3 BHRC روانسر

مختلفهایایستگاهدرشدهثبتشتاببیشینه

برگرفته از سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



ارزیابی سریع ساختمان ها-1

بررسی عملکرد ساختمان ها-2
ساختمان های بتنی2-1
ساختمان های فوالدی2-2
ساختمان های بنایی2-3

عملکرد ساختمان های مسکن مهر-3

تخریب دو ساختمان فوالدی کنار هملبررسی موردی عل-4



سریع آسیب ساختمان ها ارزیابی 



زلزله های آزمایشگاه های بزرگ و واقعی مستحدثات بشر

 برداشت های سلیقه ای، پراکنده و صرف عکس برداری از آسیب های زلزله آفت امروز

لزوم پردازش علمی و مستند این رویداد طبیعی و بازنگری در فرآیندهای ساخت و ساز



های ارزیابی سریع آسیب ساختمان ها پس از زلزلهمعرفی فرم 















نفر کارشناس-روز 100بیش از •

بازدید میدانی کارشناسی

عدد فرم تکمیل شده700حدود •



عملکردبررسی 

ساختمان های بتنی



در ساختمان های بتنیمودهای اصلی تخریب مشاهده  شده

(قویتیر-ستون ضعیف)طبقه نرمایجاد 1

(آجریهای میانقابدر تیرهای پله و )ستون کوتاه ایجاد 2

(یفضعطبقه)بتنضعفعلتبهدیواربرشیوستوندربرشیهایشکست3



در سازه های بتنیمودهای اصلی تخریب مشاهده شده

(ارتفاعوپالندرنامنظمی)ساختمانپیچشیتخریب4

(...ورهویبریزی،بتنبندی،قالببتن،پوششرعایتعدممیلگردگذاری،)اجرایپایینکیفیت5



معایب طراحی

ستون ضعیف و تیر قویاستفاده از 1

در تیرهای نیم طبقه پلهاتصال گیرداراستفاده از 2

کاربریعدم طراحی سطح شکل پذیری متناسب با 3

مناسبطرح اختالط عدم وجود 1

(سیمانو سنگدانه، آب )بتن مصالح نامناسب کیفیت 2

بتنیاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان های 

(بتن)معایب مصالح 



معایب اجرایی

بتنزیادپوشش 1

میلگردهای عرضیدرجه در 135عدم رعایت خم های 2

میلگردهای عرضیفواصلعدم رعایت 3

دستیبتن ریزی 4

بندیقالب ضعف 5

آوریعمل شرایط و ضوابط عدم رعایت 6

بتنیاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان های 



بررسی عملکرد 

ساختمان های فوالدی



در ساختمان های فوالدیمودهای اصلی تخریب مشاهده شده

ال  از ناحیه اتصمهاربندیگسیختگی زودهنگام سیستم 1

سازهپیچشیتخریب 2

بخصوص در جهت قاب خمشی"طبقه نرم"پدیده 3



معایب طراحی

یو کششدر اعضای مهاربندی و عدم توجه به ضوابط استفاده از این مقطع در اعضای فشاری شکل Iمقطع استفاده از 1

مهاربندی واگرا به کارگیری غیراصولی سیستم 2

و اتصال مستقیم آن به ورق جان ستونگاست ورق های عدم پیکربندی 3

پیوستگی در ستون هاورق های غیراستاندارد و عدم تعبیه اتصال خمشی 4

قابل توجه سازه به دلیل عدم توزیع متقارن دهانه های مهاربندی در پالنپیچشی نامنظمی 5

نامتناسب طبقاتبه دلیل ارتفاع "طبقه نرم"پتانسیل ایجاد پدیده 6

فوالدیاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان های 



نظارتاجرا و معایب 

.ی و غیرهجوشکاری در اعضای اصلی باربر جانبی نظیر مهاربندها، اتصاالت خمشو یا عدم جوشکاریکیفیت نامناسب 1

.از جمله ضعیف بودن و یا عدم وجود ورق های روسری، عدم طول جوش کافی و غیرهاتصاالت خمشی ایرادات اساسی 2

...(میان قاب ها، تیغه ها، جانپناه و )عدم مهار مناسب اجزای غیر سازه ای 3

فوالدیاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان های 



بررسی عملکرد 

ساختمان های مصالح بنایی



در ساختمانهای مصالح بناییمودهای اصلی تخریب مشاهده شده

پله ایبرشی با ترک های شکست 1

افقیبرشی با لغزش شکست 2

کششی قطریشکست 3



ساختمانهای مصالح بناییدر مودهای اصلی تخریب مشاهده شده

فشاری کنجشکست 4

کالف پیرامونی  شکست 5



ساختمانهای مصالح بناییدر مودهای اصلی تخریب مشاهده شده

قطریشکست 1

برشیشکست 2

پنجهشکست 3



بناییمصالح انواع ساختمانهای در مودهای مشترک تخریب مشاهده شده

جدایش خارج از صفحه دیوار1

سقففروریزش 2



معایب اجرایی

از آن هااستفاده ناقص از کالف قائم و افقی یا عدم استفاده 1

در دیوارهای بنایی بدون توجه به نقش سازه ای آن هابازشوهای بزرگ ایجاد 2

وافقیهایکالفمناسباتصالعدمها،تنگزیادیفاصله)قائموافقیهایکالفجزئیاتاجرایدرضعف3

(قائم، کیفیت پایین بتن کالف ها

مناسب سقف به دیوارهاعدم اتصال 4

یهای مصالح بنایاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان 



معایب اجرایی

در ارتفاع و پالن غیر مرتبط با بخش قبلیتوسعه غیر اصولی بنا 6

دیوارها برای حرکت خارج از صفحهمهار نامناسب 5

بناییاشکاالت عمده دیده شده در اغلب ساختمان های 

به جهت عدم رعایت یکپارچگی با سازه اصلیخرپشته ها و راه پله بام ضعف در اجرای 7

(اشکوب)در بخش مرکزی ساختمان با حذف دیوار سازه ای و کالف ها فضاهای بزرگ معماری ایجاد 8



مهرعملکرد ساختمان های مسکن 
سرپل ذهاب، اسالم آباد غرب و کرند غرب



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

طبقهششوپیلوتطبقهیکشاملبتنیطبقه7بلوک24منطقهایندر:شیرودیشهیدشهرک
ساختمانایناسکلتو(واحد4طبقههردر)مسکونیواحد24شاملبلوکهر.داشتوجودمسکونی

قابیغرب-شرقیراستایدروخمشیجنوبی-شمالیراستایدرآنهاایلرزهباربروسیستمبتنیها
دوهردریکسانطولیآرماتوربامربعیطبقاتتمامدرستونها.بودندبرشیدیوارهمراهبهخمشی

اآنههمهایسازهسیستمامابودشدهاجرامختلفپیمانکارانتوسطهاساختماناین.بودندجهت
دیگردرشدمیمشاهدهکوتاهستونپدیدههابلوکتمامدرکهپلهراهکنارستونهایازبغیر.بودیکسان
آسیبردهازتوانمیراساختمانهاایندرشدهمشاهدهایسازهآسیبهاستونبویژهایسازهاعضای
ومتوسطآسیبردهدرآنها%50حدودمتوسطبطور.نمودبندیتقسیمزیادخیلیآسیبتامتوسط

نبودهسازیمقاومقابلکهداشتندزیادخیلیآسیبآنها%10بهنزدیکوزیادآسیبردهدر%40حدود
.شوندتخریببایدو

کاذبهایسقفوجداکنندههایتیغهنماها،ها،میانقابشاملایسازهغیراجزایعملکردخصوصدر
.استبودهفروریزشوپرخطرآنهاآسیبکهداشتندضعیفیبسیارعملکردمتاسفانه



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

ایندرموجودبرشیدیوارهای
-شرقیراستایدرهاساختمان

دریکیدیواردوشاملغربی
ارکندردیگریوآسانسورپشت

ادابعبودنمربع.بودندپلهراه
بودنیکسانوهاستوناین

ضلعدوهردرطولیآرماتورهای
یبرشدیوارحذفبیانگرستون

اینجنوبی-شمالیراستایدر
هتوجباوگرنه.داشتراهابلوک

بهزنیااگرهابلوکاینتقارنبه
-شرقیراستایدربرشیدیوار
راستایدرحتمابودمیغربی

میاجرابایدهمجنوبی-شمالی
.شد



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های متوسط در اعضای سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

زیاد در اعضای سازه اینمونه ای از آسیب های



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های خیلی زیاد در اعضای سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست های ستون کوتاه در ستون های کنار راه پله



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست اجزای غیر سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست اجزای غیر سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست اجزای غیر سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست اجزای غیر سازه ای



(شهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از شکست اجزای غیر سازه ای



(مسکن مهر کارگرانشهرک الوند)سرپل ذهاب



(مسکن مهر کارگرانشهرک الوند)سرپل ذهاب

سهوپیلوتطبقهیکشاملفوالدیطبقه4بلوک48منطقهایندر:کارگرانمهرمسکنالوندشهرک
وفوالدیهاساختمانایناسکلتومسکونیواحد3شاملبلوکهر.داشتوجودمسکونیطبقه

مشیخقابغربی-شرقیراستایدرومهاربندیجنوبی-شمالیراستایدرآنهاایلرزهباربرسیستم
وبلدازمهاربندهابرای.بودشدهاستفادهچسبیدهبهمدوبلهایستونازهاساختماناینبرای.بود

موضوعینهم.بودندنشدهمتصلبهملقمهتوسطآنهاازخیلیدرمتاسفانهکهبودشدهاستفادهناودانی
.ابدیکاهشباربریظرفیتوکردهکمانشضعیفشمحورولحمهاربندپروفیلهرکهبودشدهباعث

ایندر.دبودننشدهطراحیخمشیبرایالزمجزییاتباغربی-شرقیراستایدرستونبهتیراتصاالت
وربط.نمودبندیتقسیمزیادآسیبتامتوسطآسیبردهازراایسازهآسیبتوانمیساختمانها

هابلوکاینهمه.بودندزیادآسیبردهدر%50حدودومتوسطآسیبردهدرآنها%50حدودمتوسط
.استپذیرامکانتردقیقارزیابیباقطعینظرالبتهباشندسازیمقاومقابلمیرسدبنظر

کاذبهایسقفوجداکنندههایتیغهنماها،ها،میانقابشاملایسازهغیراجزایعملکردخصوصدر
.بودزیادخیلیتازیادحددرهاآسیب



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های 
متوسط و زیاد در اعضای  

سازه ای

تسلیم فوالد در باال و پای  
ستون



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های 
متوسط و زیاد در اعضای  

سازه ای

کمانش مهاربند دوبل  
ناودانی به دلیل عدم  
استفاده از لقمه و  
عملکرد مجزای هر  

ناودانی 



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های 
متوسط و زیاد در اعضای  

سازه ای

لهیدگی ورق اتصال 
وسط مهاربندها



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب های 
متوسط و زیاد در اعضای  

سازه ای

کمانش موضعی ورق  
ستون



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب ها در 
اجزای غیر سازه ای

فروریزش دیوار جداگر 
به خصوص در محل  
اتصال به پنجره ها



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب ها در 
اجزای غیر سازه ای

جدا شدن پله از محل 
اتصال خود در قسمت  

پاگرد



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب ها در 
اجزای غیر سازه ای

ایجاد ترک و  
خوردشدگی میانقاب ها



(مسکن مهر کارگرانشهرک شیرودی)سرپل ذهاب

نمونه ای از آسیب ها در 
اجزای غیر سازه ای

فروریزش سنگ نما و  
دیوار های جدا کننده  
بین پنجره ها به دلیل 

عدم مهار مناسب



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

یمسکونطبقهچهاروپیلوتطبقهیکشاملفوالدیطبقه5بلوک25منطقهایندر:فرهنگیانشهرک
ایلرزهباربرسیستموفوالدیهاساختمانایناسکلتومسکونیواحد8شاملبلوکهر.داشتوجود

ازیکیردکارینازکشدنکندهبدلیلپلهراهکناردرمهاربندوجود.بودتشخیصقابلسختیبهآنها
خمشیقاباجراییتیپبیانگرلچکیوجودستونبهتیراتصاالتمحلدر.شددادهتشخیصطبقات

نازکبخشنریختنبدلیلایسازهسیستمدرساختمانهاآسیبیایندر.بودمنطقهدراستفادهمورد
.نشددیدهاسکلترویازکاری

کاذبهایسقفوجداکنندههایتیغهنماها،ها،میانقابشاملایسازهغیراجزایعملکردخصوصدر
.گردیدارزیابیکمحددرهاآسیب

دودرحداقلشودمیپیشنهادحالهردر.باشندنداشتهسازیمقاومبهنیازمیرسدبنظرهابلوکاین
.کردحاصلاطمینانخسارتعدمازاتصاالتمحلدرکارینازکبخشبرداشتنبابلوک



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

عملکرد مهار بند که باعث  
ریزش بخش نازک کاری شده

است



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

عدم ریزش بخش نازک 
یب کاری بیانگر نبود آس
در پایین اتصال می 

.باشد



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

خسارت کم در اجزای  
غیر سازه ای



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

عدم خسارت در راه پله ها



(شهرک فرهنگیان)سرپل ذهاب

خسارت کم در نما



اسالم آباد غرب



اسالم آباد غرب

بلوکهر.داردوجودمسکونیطبقه5شاملبتنیساختمانیبلوک90منطقهایندر:غربآباداسالم
باهاساختماناینایسازهسیستم.داشتوجودمسکونیواحد4طبقههردریعنیواحد20شامل

دارایگردیتعدادیوبودندجهتدوهردربرشیدیوارسیستمداریآنهاازبعضی.بودمتفاوتیکدیگر
دوهرمسیست.بودنددیدهجدیخسارتبلوکدومنطقهایندرمتاسفانه.طرفهدوخمشیقابسیستم

دیگرلوکبدرو.بودشدهپانچوفروریختهکامالاولطبقهدرآنهاازیکی.بوددوطرفهبرشیدیواربلوک
اتکمازهاساختمانایندرشدهمشاهدهایسازهآسیب.بودشدهتخریبدچاراولطبقهازنیمینیز
بلوکاینکلیهکارشناسینظرازدیدهخسارتساختماندوتخریبازغیر.میشودبندیردهریزشفرو
تهنگرفقرارطرحزلزلهآزمونتحتواقعدرچون.دارندسازیمقاوملزومصورتدروارزیابیبهنیازها

اختمانسدواینازبغیرایسازهغیراجزای.بودمحرزهابلوکایناکثردربتنضعفبرآنعالوهوبودند
.بودندزیادتامتوسطخسارتردهدر



اسالم آباد غرب

ساختمان 
پانچ شده در

طبقه اول



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
تدیوار برشی کامال پانچ شده اس



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
له شدن المان مرزی



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
ضعیف بودن ستون ها



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
کمانش ستون بتنی



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
شکست ستون بتنی



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
کمانش به همراه پیچش ستون بتنی



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های سازه ای
شکست برشی در ستون



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های اجزای غیر سازه ای



اسالم آباد غرب

نمونه ای از آسیب های اجزای غیر سازه ای
تخریب راه پله



اسالم آباد غرب

وضعیت خرپشته و بام و
جان پناه بام



کرند غرب



کرند غرب

.بودندمسکونیطبقه4وپیلوتشاملطبقه5فوالدیساختمانیبلوک8نیزمنطقهایندر:غربکرند
ساختماناینایسازهسیستم.داشتوجودمسکونیواحد4طبقههردریعنیواحد16شاملبلوکهر
رتبصوکهفلنجیاتصالبامهاربندیدارایجنوبی-شمالیجهتدرهاساختماناین.بودیکسانها

ملکردعبافلنجیاتصاالتغربی-شرقیجهتدروبودندشدهاجرامیکنندعملصلبنیمهتامفصل
کمهرددرایسازهغیراجزایدروبودکمیاناچیزایسازهاعضایدرخسارت.بودصلبنیمهتامفصلی

بهتوجهابمنطقهایندرطرحزلزلهنکردنتجربهبعلتهاسازهدرناچیزخسارتعلیرغم.بودمتوسطتا
رایبسازیمقاومطرحوارزیابینیزهاساختماناینکهگرددمیپیشنهادخمشیاتصاالتغلطاجرای

.شوددادهآنها



کرند غرب

هکدوبلنبشیازمهاربندهابرای
بمناسفاصلهباهاییلقمهتوسط

دهشاستفادهبودندشدهمتصلبهم
بود



کرند غرب

هکدوبلنبشیازمهاربندهابرای
بمناسفاصلهباهاییلقمهتوسط

دهشاستفادهبودندشدهمتصلبهم
بود



کرند غرب

پلیتگاستهادهانهبعضیدر
مهاربندازولیبودشدهنصب

.نبودخبری
هایسوراخبهتوجهباضمنا
پلیتگاستدرشدهتعبیه
وپیچبابایدمهاربنداتصال
آنهمکهشدمینصبمهره

بهجوشتوسطمهاربندوحذف
.بودشدهوصلپلیتگاست



کرند غرب

پلیتگاستهادهانهبعضیدر
مهاربندازولیبودشدهنصب

.نبودخبری
هایسوراخبهتوجهباضمنا
پلیتگاستدرشدهتعبیه
وپیچبابایدمهاربنداتصال
آنهمکهشدمینصبمهره

بهجوشتوسطمهاربندوحذف
.بودشدهوصلپلیتگاست



کرند غرب

یکدرستونبهتیراتصال
سپسودرختیبصورتجهت
بهفلنجیتوسطتیراتصال

.بودشدهوصلدستک
هاستفادزمانیدرختیاتصالاز

هبدستکاتصالکهکنیممی
توسطوکارخانهدرراستون
دراما.کنیموصلنقوذیجوش
استفادهگوشهجوشازاینجا
.بودشده

صالاتشرایطنیزفلنجیاتصال
محدودهفقطونداشتراصلب
بودشدهپیچتیرحان



کرند غرب

جهتدرستونبهتیراتصال
تونسبالبهفلنجیتوسطدیگر
.بودشدهوصل
یرتمقطعبهفلنجاتصالبرای

دهشاستفادهگوشهجوشازنیز
.بود

یزنستونبالبهفلنجاتصال
ونداشتراصلباتصالشرایط

هشدپیچتیرجانمحدودهفقط
بود



کرند غرب

اتصاالتبعضیدرپیچحذف



کرند غرب

ایسازهغیراجزایدرخسارتنمونه



کرند غرب

ایسازهغیراجزایدرخسارتنمونه



کرند غرب

ایسازهغیراجزایدرخسارتنمونه
نماازهاییبخشریزش



ه نیاز ب
مقاوم
سازی

نیاز به ارزیابی 
دقیق برای 

خسارت کم تا 
زیاد

(قابل مشاهده)سازه ای تخمین آسیب سیستم سازه ای تعداد 
بلوک

هیا منطقنام

خیلی زیاد و
تخریب 

قطعی

زیاد مقاوم 
سازی درصورت 

توجیه 

متوسط
مقاوم
سازی

کم یا ناچیز

بله بله 10% 40% 50% - یک جهت-بتنی
ترکیبی و یک
جهت خمشی

24 شهرک 
شیرودی

بله بله - 50% 50% - یک  -فوالدی
جهت مهاربندی و 

جهت خمشییک

48 الوند

احتماال بله - - - 100% یک  -فوالدی
جهت مهاربندی و 

جهت خمشییک

25 فرهنگیان

بله بله دوبلوک بلوک88 دو جهت  -بتنی
و دوجهت خمشی

دیوار برشی

90 اسالم آباد

بله بله - - - 100% یک  -فوالدی
جهت مهاربندی و 

فلنجی و یک
جهت فلنجی

8 کرند

جمع بندی ارزیابی سریع ساختمان های مسکن مهر



دو ساختمان فوالدی کنار همبررسی موردی علل تخریب 
نفر جان باختند39در این دو ساختمان 



زاقبلقرمزدایرهباکهساختماندوهواییعکس
.استشدهدادهنشانزلزلهازبعدوزلزله





بقایای باقی مانده بعد از تخریب این دو ساختمان



بقایای باقی مانده بعد از تخریب این دو ساختمان



معرفی ساختمان

اخیرهایسالدرطبقهچهاردردیگریوطبقهسهدروفوالدیساختماندواین•
.بودندشدهساخته

.ندباشداشتهمحاسبیوطراحمهندسکهاستبعیدوساختهخودساختماندواین•
و.بودمسکونیواحدچهارواولطبقهدرتجاریواحدیکشاملطبقهچهارساختمان•

بودمسکونیواحدسهشاملطبقهسهساختمان
.دشدنکشتهساختماندوایندر(مختلفروایاتبه)نفر39تا35بینحادثهشبدر•
تهکشتعدادکشورقانونیپزشکسازمانعمومیروابطازشدهنقلآماربهتوحهبا•

شهراینشدگانکشته%12یعنیاینکهشدهاعالمنفر317ذهابسرپلشدگان
.اندبودهساختماندواینبهمتعلق

.دبوبرگزاریحالدرواحدهاازیکیدرایبچهدخترتولدجشنمراسمحادثهشبدر•



معرفی سازه دو ساختمان

وریزیتیرجهتوسقفپوششوجهتدوهردرتیرهاسایز
بودههمشابکامالساختماندواینستونبهتیراتصاالتنحوه

بانیزدوساختماناینراستدستطبقهچهارساختمانو
مانساختدواینبینتفاوتتنها.بودشدهساختهتیپهمان

ازهمکفطبقهدرطبقهچهارساختمانبرایکهبودایندر
بهولاطبقهازکهبودشدهاستفادهچسبیدهبهمپروفیلسه
بقهطسهساختمانبرایاما.بودشدهحذفوسطیپروفیلبعد

.بودشدهاستفادهپروفیلدوازستونهابرایابتدااز



ساختمان هم تیپ با این دو ساختمان



ستون طبقه همکف  
طبقه3ساختمان 

ستون طبقه همکف  
طبقه4ساختمان 



معرفی سازه دو ساختمان

یناهایستونپروفیلسایز
.بودIPE160ساختماندو



معرفی سازه دو ساختمان

دواینتیرهایبرای
راستایدرساختمان

دوبلازغربیشرقی
IPE220چسبیدهبهم

شمالیراستایدرو
پروفیلتکازجنوبی

IPE160شدهاستفاده
بود



معرفی سازه دو ساختمان

ساختمانسقفپوشش
پلیبلوکباتیرچه

راستایوبوداستایرن
یجنوبشمالیریزیتیر

سقفباربطوریکه
بههاتیرچهتوسط

دوبلهایپروفیل
نظرازوشدمیمنتقل

ثقلیبارچونسازنده
شمالیتیرهایبروی

دشنمیمنتقلجنوبی
کتپروفیلازاستفاده

.بوددانستهکافیرا



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی

ورقتوسطاتصالاینشودمیمشاهدهکههمانطور
ورقطتوسوتیرباالییبالوستونبالبهگاویکله

ورق.ودشمیمتصلستونوتیرپایینیبالبهپایین
الببههمینطوروتیربالبهگوشهجوشتوسطبال

جوشاتصالورقازبخشی.استشدهمتصلستون
ودادهورقبهراطولتغییراجازهنتیجهدرکهنشده

رد.میکندبیانصلبنیمهاولوهلهدررااتصالاین
شکستبرایحدیحالتسهصلبنیمهاتصالیک

قوراتصالجوششکستاولحالت.شویممیمتصور
دوم.شودمیمنظورتردشکستیکهبالورقبه

ومسواستپذیرشکلشکستیکهبالورقتسلیم
اینستشکبرحاکممودانگشتیسرحسابیبا.باشدمیتردشکستکهستونبالبهورقاتصالجوششکست

بگونهیطراحبایدمهندسیصلبنیمهاتصالیکدر.استستونبالبهورقاتصالگوشهجوششکستهماناتصال
تاشودجاماننفوذیجوشتوسطبایدستونبالبهبالورقاتصالبرآنعالوهوشودحاکمپذیرشکلمودکهباشدای
.شودبرحذرتردشکستاز



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



اتصاالت تیر به ستون
جنوبی-راستای شمالی



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی

وباالنبشیتوسطجنوبی-شمالیراستایاتصاالت
انجامدمیگیرنقرارمفصلیاتصاالتردهدرکهپایین
ربلرزهسیستمهیچگونهراستاایندر.بودشده

بتخریهایساختمانبقایایاز.بودنشدهتعبیه
ییعن.نشدمشاهدهپلیتگاستازاثرینیزشده

اینراستسمتساختمانتیپمشابهدقیقا
.هاساختمان

اینساختهخودهایسیستمهایروشازیکی
ودیشیرشهرکدرمالکینازیکیتوسطکهمنطقه
انایشبگفتهومهاربندبهاعتقادعدمشدعنوان

هبساختهخودروشایندر.بودکمربندازاستفاده
یرتیکازدهانهطبقهمیاندرمیاندریکیترتیب

ساختماندر.میشداستفاده(کش)عرضیآهن
دنشدیدهکشازاثریشرقینمایدرراستیدست

دهمشاهباالتادهانهیکدرکشغربینمایدرولی
گردید



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی

وجودعدموساختمانشرقینمای
بخاریهایلولهعبوربدلیلکش



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی

ستونارتفاعوسطدرکشوجودوساختمانغربینمای



اتصاالت تیر به ستون
غربی-راستای شرقی



تخریب چگونه شروع شد

کهدمیگردمشاهدهبغلساختمانبهنگاهبا
جنوبی-شمالیراستایدرساختمان

بیمیانقادارایمهاربندیسیستمعلیرغم
آجروسفالیایتیغههایبلوکازترکیبی
همکفطبقهدربویژهسوراخه10سفالی

هکجهتیباسفالیهایبلوک.استبوده
باونداشتهزیادیسختیشدنداجرا

اام.شوندمیخردسازهجابجاییکمترین
راستایبرابردرابتداسفالیهایآجر

آنازپسوکردهمقاومتجنوبی-شمالی
بارهایبرابردرپناهبیسازهوشدهخرد

شدننرموهمکفطبقهسقفریزشفروآنبدنبالوهمکفطبقهدرمفصلیاتصاالتگسیختگیبهمنجرجانبی
سازهیکلفروریزشهمکف،طبقهزیاددریفتبدلیلنهایتدروباالطبقاتدرایلرزهتقاضایکاهشوطبقهاین

.استشدهP-Dاثرتحت



تخریب چگونه شروع شد

دهمشاهبغلساختمانبهنگاهبا
راستایدرساختمانکهمیگردد

سختیازتاثیریغربی-شرقی
گبزربازشوهایبدلیلمیانقاب

هلرزمقاومسیستمتنهاوندارد
ورقاتصاالتتردشکستآنای
ویرتصادرکهبودهستونبالبه

.بودیمآنشاهدقبل



مشاهده شکست ها در ساختمان بغل

یرتشدنجدابدلیلسقفریزش
راستایدرمفصلیاتصالاز

..جنوبیشمالی



درشدهایجاددریفت
جنوبیشمالیراستای

مشاهده شکست ها در ساختمان بغل



مشاهده شکست ها در ساختمان بغل

جنوبیشمالیراستایدرشدهایجاددریفت



مشاهده شکست ها در ساختمان بغل

عدموغربیضلعدرکشوجودبدلیلپیچشایجاد
ضلعشدهباعثعملاین.شرقیضلعدرکشوجود
.شودایجادپیچشساختماندروشودترسختغربی



نتیجه گیری

ضوابط و 
مقررات

ها با و مقررات ملی ساختمان اگرچه متهم اصلی این زلزله محسوب نمی شوند لیکن ارتقاء و اصالح آن2800استاندارد 

.الزمه داشتن آینده پایدار و ایمن استزلزله درس های ویژه این 

ساختارها
کنمسبنیادشهرسازی،ومسکنوزارتاجرایی،وفنینظام)دیدهآسیبخصوصیودولتیعمرانیهایپروژهساختارهای

میسوبمحزیرترتیببهثانویههایضعفایجاداصلیبسترهایازهمچناننیززلزلهتجربهایندرمتاسفانه(...و

.شوند

.  در آسیب ها اثر اندکی داشتند... مهندسان طراح به جهت عدم استفاده از طرح های بهینه و تدقیق نقشه ها و طرح

.   بازیگر مهمی محسوب می شوندهای نظارتی به جهت عدم عملکرد مناسب در آسیب ها سیستم نظارت

.  دقابل توجهی داشتندر آسیب ها اثر ... اجرایی، مصالح و عدم ملزومات نوین و های عدم وجود مجری ذیصالح و ضعف اجرا



تقدیم به روح محیای عزیزمان

.که شب تولدش صبحی  نداشت


