
سر پل ذهاب1396آبان 21سمینار تخصصی چهارمین سالگرد زلزله 

بزرگداشت زنده یاد آقای مهندس علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی

:1396آبان 21در شهر سر پل ذهاب در زلزله ساختگاهیبررسی اثرات 

ساخت انبوه مسکنمکانیابیدرس آموخته های مالحظات لرزه ای 

مجتبی موسویسید 

لرزه ایژئوتکنیک-دکترای مهندسی زلزله
و مهندسی زلزلهشناسیزلزله المللیپژوهشگاه بین ژئوتکنیکاستادیار پژوهشکده 

Moosavi@iiees.ac.ir

1400آبان 23
و مهندسی زلزلهشناسیزلزله المللیپژوهشگاه بین 



ی برضرورت برنامه ریزی های کالن ساخت و ساز مبتن

لرزه اییکژئوتکنبندی ریزپهنهمطالعات پهنه بندی و 

دهایرویکردرعطفینقاطچهزلزلهاینبا
رد؟گیقرارمدنظربایدکشورماندرموجود

بومیمصالحوساختبومبرایویژهتمهیداتبهنیاز

ملیمقرراتواستانداردهارسانیبروزوبازنگریلزوم

(96آذر 20جمع بندی ارائه نخست در )مقدمه

در خرابی های -از منظر ژئوتکنیک لرزه ای در توسعه شهری سرپل ذهاب-نمود نقصان های مطالعات فنی الزم 
ازسازی چیست؟    گسترده در شهر بر اثر زلزله چه بود؟ مخاطرات آتی عدم توجه به نقصان های مزبور در مرحله ب

ارائه دوم 

97آبان 21در 



سکنساخت انبوه ممکانیابیدرس آموخته های مالحظات لرزه ای 

2007

2017





Site 
Effects

1396اثرات ساختگاهی

1376



(نگاریلرزهمختلفمراکزگزارشبامطابق)ذهابسرپل1396آبان21زمین لرزهسطحیمرکزموقعیت
زلزلهمهندسیوشناسیزلزلهالمللیبینپژوهشگاهگزارشاز

برگرفتههاگسل،(USGSامریکا،شناسیزمینسازمان)ممانتانسورحلاساسبرلرزهزمینکانونیسازوکارو،(IRSC)تهراندانشگاهژئوفیزیکموسسهبهوابستهکشوریلرزه نگاریمرکزازبرگرفته(رنگسفیدهایستاره)زمین لرزهاینهای لرزهپیش
(1382همکاران،وحسامی)ایرانفعالهایگسلنقشهاز

کیلومتری،10حدودفاصلهبهازگلهجنوبدر7/3گشتاوریبزرگایبازمین لرزه ایمیالدی2017نوامبر12روز(جهانیبه وقت)دقیقه18و18ساعتبامطابقهجری شمسی،1396آبان ماه21روز(محلیبه وقت)دقیقه48و21ساعتدرلرزهزمیناین
.استشدهبرآوردکیلومتر18حدودلرزهزمینکانونیعمقگرفته،صورتمکانیابیآخریناساسبر.می گرددواقعکیلومتر37فاصلهبهذهابسرپلغربشمالوکیلومتری،33فاصلهبهقصر شیرینشرقشمال

اساسبرنیزپوستهشکلتغییرسازیمدل.دارندداللت(HZF)مرتفعزاگرسگسلو(MFF)کوهستانپیشانیگسلچونمنطقهاصلیهایگسلروندباموازیشرقجنوب–غربشمالروندیکبرزیاد،نسبتاًپراکندگیرغمعلیهاپسلرزهتوزیع
.دارندداللتشرقشمالسمتبهکمیشیبباشرق،جنوبجنوب–غربشمالشمالروندبافشاریبرگسلشInSARهایدادهتحلیل

.دهدمینشانرامنطقهاینباالیخیزیلرزهسابقهکهاندشدهگزارشحلوانمنطقهدرذهابسرپلشهرمجاورتدر5/9و6/4ترتیببهتخمینیبزرگایبامیالدی1150و958لرزهزمیندوتاریخیخیزیلرزهلحاظهب

(7/3گشتاوریذهاب استان کرمانشاه با بزرگای سرپل1396آبان ماه 21پس از زلزله )بازدیدهای میدانی 
96آبان25تا23

96آذر11تا8

96دی26

97شهریور10تا8

97آذر27و26
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(زلهدر نخستین روزهای پس از زل)ذهابسرپلوضعیت شهر 



اثرات ساختگاهی در انتهای غربی شهر



اثرات ساختگاهی در انتهای غربی شهر



(96ه، دی و بهمن و مهندسی زلزلشناسیزلزله المللیپژوهشگاه بین )سطحیژئوفیزیکمطالعات 



ذهابسرپلر نکات پیشنهادی پژوهشگاه برای انتخاب زلزله طرح و نوع زمین در شه
المللیبینپژوهشگاه،استشدهانجامکرمانشاهاخیرزدهزلزلهمنطقهدرتاکنونکهمطالعاتیوبازدیدهااساسبروذهابسرپلشهربازسازیاقدامدستدربرنامهبهتوجهبا

طیفازفادهاستدرزیرنکاتذهاب،سرپلشهرهایسازهسازیمقاوموبازسازیدرهمچنینوجدیدهایسازهطراحیدرکندمیپیشنهادزلزلهمهندسیوشناسیزلزله
ثمرمثمرشتابطرحفطیتدقیقنشود،اصالحاساسیطوربهذهابشهرسرپلدرنظارتفرایندنیزوساختمان هااجرایروندتانشودفراموشالبته.گرددملحوظشتابطرح

.بودنخواهد

شتابطرحطیف(الف
اساسبرمتعارفساختمان های

:گرددتعیینزیرمراحل
بتنسیا)بسترسنگشتاب

۰/3۴برابر(طرحمبنایشتاب
شود؛هگرفتنظردرثقلشتاب

مطالعاتاساسبرشتاباین
شهردرشدهروزبهخطر

زمینازپسذهاب،سرپل
جاری،سالآبانماه21لرزه

است؛شدهبرآورد
اساسبراستانداردطرحطیف

آخرینوفوقفرضیات
2۸۰۰آیین نامه یویرایش

طبقه.گردداستخراجایران
ساسابرنیززمیننوعبندی

ه یاولیریزپهنه بندینقشه ی
گردد؛تعیینپیوست

اساسبربلندمرتبه ساختمان های(ب
باساختگاهویژه یطرحطیف

خاصاثراتساختنملحوظ
طراحیگسلنزدیکحوزه ی
.گردند

96بهمن 
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یج مطالعات بر پایه نتابایدبازسازی و توسعه آتی شهر 
.یردلرزه ای صورت گژئوتکنیکبندی ریزپهنه

ارائه دوم 

97آبان 21در 



برای ارائه سوم

97بهمن 27در 



سوم ارائه 

97بهمن 27در 



سوم ارائه 

97بهمن 27در 



پل ذهاب نقصان های مطالعات فنی الزم از منظر ژئوتکنیک لرزه ای در مرحله بازسازی شهر سر

سوم ارائه 

97بهمن 27در 







محله فوالدیو ساختگاهیاثرات 




