
 عملکرد ساختمان ها و شریان های حیاتی 
 در زلزله های دوگانه فین هرمزگان

 
 مرتضی بسطامی

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

گاه نیب المللی زلزهل شناسی و مهندسی زلزهل  ژپوهش



 معرفی منطقه

  ۹۵باغشهر فین در شمال غربی در فاصله 
این شهر با . کیلومتری بندرعباس قرار دارد

دارا بودن فضای وسیعی نخلستان متراکم و 
خیابان های عموماً عاری از بدنه ساختمانی 

به عنوان یکی از نمونه های نادر و واقعی 
. باغ شهر در سطح کشور است  

  ۲۹۴۰/۷۷۸نفر و مساحت  ۳۹۷۶این شهر با 
هکتار در شمال غربی شهرستان بندرعباس  

و  ۵۴تا  ۵۵و  ۵۱و در مختصات جغرافیایی 
  ۲۷و  ۳۸و  ۲۷و  ۳۷طول شرقی و  ۵۵

کیلومتری  ۹۵عرض شمالی در فاصله 
. بندرعباس واقع شده است  



















 عملکرد ساختمان ها





 سازه ترکیبی از چوب و آهن و بلوک سیمانی







 سازه ترکیبی از چوب و دیوار بلوک سیمانی











 سقف تیرچه بلوک با دیوارهای بلوک سیمانی



 اجرای تیر در دهانه بزرگ













 کیفیت اجرای دیوار







































 عدم اتصال دیوار باربر و سقف





 لغزش بلوک های دیوار



 سازه ترکیبی از تیرچه بلوک، آهن و بلوک سیمانی







 فروریختن سقف







 سازه ترکیبی از چوب و دیوار بلوک سیمانی



 سازه ترکیبی از چوب و دیوار بلوک سیمانی



ساختمان های دیوارسنگی و سقف چوبی    





 ساختمان سنگی با مالت بی کیفیت سیمان





 ساختمان سنگی با مالت گل



 ساختمان دیوار سنگی با سقف چوبی







 دیوار حیاط ها



 دیوار حیاط ها









  
 
 

دارای شناژساختمان های   
 

 مدارس
 

 طرح مقاوم سازی بنیاد مسکن
 
 











 مدرسه رودشور





 لغزش بین سقف و دیوار و دیوار و پی 





 دیوار بلوک سیمانی و سقف پروفیل فوالدی



















 ساختمان های مهندسی







 ساختمان فوالدی 

















 عملکرد شریانهای حیاتی



 بخش آب







 حمل و نقل





















 
در پی زمین لرزه و ریزش کوه محدوده تونل تنگ  

.مسدود شد( شهید میرزایی)زاغ   
 















محور : به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، سرهنگ مهدی نیکبخت امشب اظهار کرد
بندرعباس سیرجان بعد از تونل شهید میرزایی به دلیل ریزش کوه در پس لرزه اخیر مسدود 

شیراز   -کرمان و الر  -رانندگان تا اطالع ثانوی از محورهای رودان، جیرفت: وی افزود. است
به گزارش فارس، شمار زیادی از مردم بندرعباس پس از وقوع زلزله راهی روستاهای  . تردد کنند

خود شده اند که این مسیر دچار ترافیک بسیار سنگینی است و خودروها وارد باند مخالف شده اند 
بخش خروجی . که گرفتاری های زیادی را در محدوده تونل شهید میرزایی بوجود آورده است

تونل در محور بندرعباس به حاجی آباد دچار ریزش شده و برغم ادعای راهداری در اوایل 
 .امشب، این مسیر هنوز مسدود است



 شبکه برق















 تاسیسات گاز
 ایستگاه تقویت فشار گاز آب شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور





 رویکرد چند مخاطره ای


