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 چکیده

دهاه    از ممکآا د   ها پس از زلزله باا وجهاه باه اه آاه  سای      بسیاری از ساختمان

کا د   خارج شه  باش ه   ها ب مآس به ن  سای  هاهی ممکآ دشاان را   ا      

اه اا نماه اه    رساان   )خهمات زدابح ان ازا هوجان ه د  نقش متضاد بح ان، میباش ه

هاای   اک ش اضط اری پس از زلزله در شه ها از هآسج به میازان  سای   مجفقیت 

زدا های بحا ان زا   از سجی دهگ  به ممکآ د م اس  ساختمانهای بح انساختمان

هاا در ماهه هت   بستگی دارد  ب  اهن اساس، با وجهه به وأثی گذاری نقش سااختمان 

اهی شاه    ماجرد    اک ش اضط اری پس از زلزله، ض  ری است نقش  نها ش اسا 

م ظاجر با   رد خساارت سااختمانی   وک اات انساانی،       ارزهابی دقیق ق ار گی د  باه 

ها ب  اساس نجع ساز ، وعهاد طبقات   سن ب اا باه انماا     ب هی ساختمانمعمجالً طبقه

هاای  هاای گذشاته، ما    با  اهان ساه ماما ، شااخ         رسه  با وجهه به زلزلهمی

ختمان   خسارت ناشی از  ن دخی  است که بهتا   پذه ی سادهگ ی نیز در  سی 

  ماه  دسات باه ها در نظ  گ فته شجد وا قابکیت اطمی ان ب هی ساختماناست در رد 

هااای هاای ارزهااابی سااختمان  افازاهش هاباه  اهاان پاب هش باا هااه  اروقاا  ر       

هاای دهگا    وأثی گذار در  اکا ش اضاط اری باه کمای دخیا  نماجدن شااخ        

هاای  سازی   باا ر   م جان نمجنه در محکه چیذر وه ان پیاد صجرت پذه فت   به

هاای میاهانی، ههات      ردن اط مات از ب داشت به دستراهج مقاهسه شه  ب ای 

  با ای   463هاا از دساتجرالعم    ب هی ساختمانای   رد پذه ی ل ز ب رسی  سی 

  شاه   اسان س اسات اد   -هاای هاهآاا   کاجب ن   وخمین خسارات   وک ات از ر  

          درصااه  نهااا بااا   9مااهد بااجد  کااه   3664هااای ب رساای شااه   وعااهاد ساااختمان 

درصاه زهااد با   رد  شاهنه        44درصه متجسا      6ای کم، پذه ی ل ز  سی 

مابقی خارج از دستجرالعم  هست ه  طبق ر   پیش هادی وک اات  اصاکه با ای د     

ه کشااته باا   رد شااه  درصاا 31   6/9ساا ارهجی شاا    ر ز در بااهو هن شاا اه  

هاای بک اه از   های اصکی به مکت  هاجد سااختمان  ها نشان داد که در خیابانب رسی

ها  هاجد    کم بجدن م ض معاب  از سجی دهگ ، ا تمال مسه د شهن را  سجیه

دارد  در صجرت اممال صحیح ماهه هت  اکا ش اضاط اری   اقاهامات م بجطاه      

وجاناه  ن ا  مای   011سا ارهج شا  هاان     ن ا    با ای   344ب ای س ارهجی ر ز هان 

 نمات هابه 

هاای وأثی گاذار،   مهه هت  اک ش اضاط اری، سااختمان   :کلیدی واژگان

 ای، خسارت ی، ارزهابی س هع ل ز  هپذ ی س
 

 مقدمه -1

ازهمکاه   ایا از نقاا  دن  یاریکاه بسا   یعیاز مخاط ات طب یآه

دهاه  پا ج   یاسات  طا   لا ز  نیزما  ،ک اه یم ههرا وهه اه انکشجر 

 بااً هکاه وق   جستهیزلزله بزرگ در کشجر به  قجع پ نهگذشته چ ه

م م  شه  است،  ی  اقتصاد یانسان یها نها به ب  ز فاهعه یومام

  ی ، ر دبار   م م3404 ، طبس )3433) زه انئیازهمکه زلزله بج

  خجریسااا ، 3434 ، زرناااه )3431 ، بااام )3433 ،   ج )3469)

، یمال یهاته  با وجهه به محه د 3496  س  پ  ذهاب )  3430)

 یساز، مقا  یاقهامات اص   ی، امآان اه ایاوی  ممک یمتبارا

 9911سال هفتم، شماره دوم، تابستان 
 71/99/11تاریخ دریافت: 
 91/40/19تاریخ پذیرش: 
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بااا   سااتین ساا یههااات م عیااطااجر کاماا    در همبااه ی  بهساااز

با  اسااس درهاه     ،هاای مجهاجد  سااختمان  یبهسااز  یب هتها لج

بعه از  ی  اهتمام یاقتصاد یها ههبه  هاق  رسانهن هز   تیاهم

وبع به   قه  ب داشت یاقهامات اص   یدر راستا وجانیم، زلزله

  ه بجدرا شاه ی اک ش اضط ار ته همه نه  مؤث و  نه ن بهت 

هاای  مقاله، پاس از ما  ری اهماالی با  پیشای ه ر        نها در

ی   وک اات شاه ی،   سااختمان ارزهابی سا هع   با   رد خساارت    

 [3]ه چیاذر  نتاهج مطالعه صجرت گ فته در محه د  همعیتی محک

وها ان با  اسااس های ر   هههاه       شاه  کا ن در م طقاه های   

 ازهاا  گا دد  در اهان مطالعاه، ابتاها سااختمان     پیش هادی ارائه مای 

 نچ ای هم  شاهنه  یب اه تهای ا لجل ز  ی پذه ی س زانمیلحاظ 

ب ااهی بااا د  نااجع طبقااه  از زلزلااها تمااالی بعااه   وعااهاد وک ااات 

  مقاهساه  مشاخ   شا هادی  ها به د  ر   معماجل   پی ساختمان

هاا، با   رد وک اات قبا        شه  با وخمین هزه ه بهسازی ساختمان

 پاذه ی  ب اهی  سای   بعه از بهسازی با ر شای کاه ما ب طبقاه    

ی وعهاد اف ادی که پاس از بهساازی   خجببهوجان ای است، میل ز 

هانشان نمات هابه را وخمین زد   ا لجهت وخصای  بجدهاه باه    

ک اه،  مای  ت هن هزه ه هان اف اد بیشت ی نماات پیاها  م اطقی که با کم

    قبا   ، 463هی مان اه نشا هه   هاا دساتجرالعم  با وجهه به  معطج  شجد 

هاهی وجان غ بالگ ی م اسبی ههت ش اساهی ساختماناز زلزله می

 لحااظ  از هاا را سااختمان که نیاز به بهساازی دارناه، انماا  داد      

کا د  هزئیاات مطالعاه در     یب اه تها ا لجای پاذه ی لا ز    سی 

 ت اس شه  ارائههای بعهی مقاله بخش

 پیشینه پژوهش -2

پیییری  های رایج جهت ارزیابی سریع آسیی  روش -2-1

 ای از آنهاای و نمونهلرزه

بااا  ATC 3)ی کااارب دی ف ااا ر، در شااجرای 1133در سااال 

  در FEMAکماای مااالی   انااس فااهرال مااهه هت اضااط اری )

ی غ باالگ ی  ر زرساان باه آاا قا اردادی با ای    اهالت متحاه   م ه 

 ایخط ات بالقج  لا ز   ازلحاظ RVS) 1ها بص ی س هع ساختمان

باا همآااری    ATCوجسا    3933بسته شه  پا     ا لیاه در ساال    

FEMA       انما  گ فت  اهن پا     از ارائاه ر شای با ای ارزهاابی

ا باا  ها ای ب ای وعهاد زهادی از سااختمان ارزان اهم ی ل ز  س هع  

بی ای  هاای مجهاجد   همچ این پایش     هاق  دست سی به ساختمان

  [1]ی است دهنم  مته لج ی  ن ب  اساس  که ممکآ دشان بجد

در   SIA (2018 4استانهارد هامعه مه هساان   معمااران ساجئیس   

 ایلا ز  با ای ارزهاابی خطا      م  کاه  سه شام ر شی  1113سال 

 :[4]ارائه داد  است 

هاا    بی ب  اساس بازرسی بص ی ط ح ساختمانارزها م  که ا ل:

 ؛ل ز نیزمهای م بج  به ساختمان   خط  م بج  به هن المانو مهم

ب خای   ایلا ز  مطالعه هزئیات م باج  باه خطا      م  که د  :

م  کاه ساج : اقاهامات وقجهات   بهساازی       های انتخاابی؛   نمجنه

   هپذ ی سهای ب ای وعهاد محه دی از ساختمان

ساختمان از  440[، 3] 1133حقیقی در شه   هن در سال در و

ای مجرد ارزهابی ل ز  RVSر   با  1133شه  در سال  13م طقه 

   3 شآ ق ار گ فت )
 

 
.[4]شهر وین  21با مصالح بنایی منطقه  های مسکونی و تاریخی(: بررسی ساختمان1شکل )
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کاه  هاا  سااختمان  در  ن پب هش، ر شی ب ای ارزهابی سا هع 

مت اس  با وجپجلج ی م طقه  هن با پارامت های خاا  م باج  باه    

مطالعاه   باا های مسآجنی   وارهخی است، ارائه شاه کاه   ساختمان

        ساااختمانی  هاان   نامااهنهاای اساا اد   مااهارب وااارهخی مان ااه )  

 هان   ناماه نهای   ،3369 هن ساختمانی سال  نامهنهی ، 3309سال 

با در نظ  گ فتن وحقیقات اخی   نی  همچ   3391ساختمانی سال 

   1119[ در ساال  6ا هبی ]   1110[ در سال 0فکش   همآاران ]

 .یم شهو ظ 1116سال  [4] ر س ج

کمای   یکانادا با ا  یمک یشجرا یساختمان قاتیوحق مؤسسه

ر    ،یالا ز   یهاا یهاا در با   رد کاسات   به صا بان سااختمان 

اع نماجد کاه با  اسااس     های مجهجد را ابهساختمان عهس  یابهارز

 یاست  مجاما  اصاک   استجار FEMA 154   ATC-21م  ظات 

 یزیا خانه مبارو ه از: ل ز وجهه ق ارگ فته ر   مجرد نهکه در ا

 سااختمان،  یهایخاب، نجع ساز ، نام ظم  هدر مح  ساز ، ش ا

 [ 3] یاساز  یغ یاهزا به م بج  خط ات   ساختمان تیاهم

ی سازمقا  های شمسی در اه ان نیز پ    از ا اس  دهه ه تاد  

 هاای شا هان زه ب ااهی     ساات یوأسهاای مهام،     بهسازی ساختمان

 ازهای مختکف د لت قا ار گ فات     یاوی کشجر در دستجر بخش

ی   ب هتها لج ام  به وجههبازخجردهای مهم اهن اقها ، لز    همکه

پ داختن باه   زا وا هستهای مجهجد ای ساختمانارزهابی س هع ل ز 

ی نهارد، اقتصاد  ای  نها وجهیه ف ی ی ل ز ابهارزهاهی که ساختمان

هکجگی ی گ دد  با وجهه به اهمیت مجضجع، دفت  نظا  ف ی اه اهی 

ی   نظارت راهب دی رهاست همهجری ب   ن شه زهرب نامهمعا نت 

سا هع   ایلا ز  وا زمی ه واه هن دساتجرالعمکی مکای ههات ارزهاابی      

  [9]های مجهجد را ف اهم نماهه ساختمان

 1130[ در ساال  31ای وجس  ههاانگی ی   خ دم اه ]  مطالعه

  303)به ر   دستجرالعم  فماا   ایی ل ز  هپذ ی سههت ارزهابی 

شااه  وهاا ان انمااا   0در م اکااز درمااانی محکااه فاا د س م طقااه  

فا     کهی سا باه  شاه  انماا  از ب رسی   مه دستبهپذه فت  نتیمه 

،  ایساااباانساا هع نشااان داد کااه بیمارسااتان وخصصاای    ارزهااابی

الزها ا از مقا مات الز  در ب ابا     ی ابجطال    فاطماه هادرمانگا 

ی التیا    ش هعت رضجی با وجهاه  هادرمانگا زلزله ب خجردارنه  

ناپاههارناه  مکات    ا تمااالً به امتیاز درهافت شاه  در ب ابا  زلزلاه    

در باه     نهاا ی بجدن کارب ی ناپاههاری در د  ساز  اخی ، مسآجن

 ازاخیا  باجد  اسات      هاای ساال ام    وغیی  کارب ی به درمانی در 

ی ماذکجر در اسا ع  قات وجسا      هاا درمانگاا  الز  است  ر نها

ی شجنه   ها سازمقا     ق ارگ فتهمتخصصین ساز  مجرد بازبی ی 

  مآان  نها وغیی  هابه 

 هیشا هادها ی[ پ33] انیفا    شااهقک  وجسا  به اا    یامطالعه در

 یالااا ز  ی هپاااذ ی سااا عهسااا  یابهااابهباااجد دقااات ارز یبااا ا

 ی هپاذ  ی سا  زانیم مطالعه نه  در اشهارائه  هیهای ب اساختمان

باه د  ر     ی ا یک یابها ساختمان مهرسه با پ  ک دن ف   ارز 43

  مشخ  شه  FEMA154   446 ههنش 

 یدساتا  نظاارت  هکساه  نیآمه   ستیب مصجبه 33 ب ه اساس ب 

 3493 ماا  بهمان  در وه ان شه  بح ان ته همه   ی یشگیپ سازمان

 یاماهاد  هاای مآاان  ی هپاذ  ی سا  تی ضاع  یابهارز ههگ د مق ر

 ب اهی زماان  ب ناماه  یطا  یشاه دار  مممجمه در ن هایساختمان  

   ق ارگ فتاه  ساازمان  نها 3490 سال ب نامه کار دستجر در مشخ 

 در یته هماه  داشابجرد  رد یبا دار بها    ههات  زیا ن نماه    گزار 

 باه  وجهاه  با   دیگ ق ار اروباطات   اط مات یف ا ر سازمان اریاخت

 م اسا   ر   انتخااب    نیای وع هاه   هاای ساختمان یباال وعهاد

   یککا  اط ماات  ی  رهماع  م ظاجر باه  ،یضا  رو  یابهارز ههت

 یشاه دار  هاا سااختمان  یالا ز   یکیو صا  یابهارز ض  رت ا صا 

 هاا ساختمان یگ غ بال امآان با یچشم عهس  یابهارز ر   وه ان

 از یآااه ر   نهااا  گ فاات قاا ار سااازمان نهااا کااار دسااتجر در

 یالاا ز  ی هپااذ ی ساا عهساا  ی اایم یابهااارز م اهااع نهواا کاماا 

 ارائاه   FEMA-154 دستجرالعم  در که است ههان در هاساختمان

 در ساااختمان 41111 از شیباا ی دیماا 1111 سااال وااا  اساات شااه 

   ق ارگ فتاه  یابها ارز ماجرد  دساتجرالعم   نها ا از است اد  با آاهم  

 [ 31] است شه  ب  یکال جهوهربه مهل

 

 و هیا ساختمان یالرزه یریپی یآس به مربوط نهیشیپ -2-2

 خسارات و تلفات برآورد

 3930هااای شااه ی پااس از زلزلااه سااال در ارزهااابی ساااختمان
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بیمارساتان   11 تان  ها ان، پ ج بیمارسکه  ههگ دمآزهآجسیتی مشخ  

در   [34]بااب از  نهاا وخکیاه شاهنه      33 سی  هاهی    اهاق     دچار

[ در 33الهی   اهزدخاجا  ] وجس  ناطقی 1113ای که در سال مطالعه

 11بیمارستان وه ان انما  پذه فت، نشاان داد  شاه کاه فقا       331

های شاه  وها ان در ب ابا  زلزلاه مقاا   هسات ه         درصه بیمارستان

  انهشه  ساختهدرصه باالهی از  نها از مصالح ضعیف 

ای وه ان ب هی ل ز رهز په ه»مطالعاوی با م جان  3443در سال 

شاه  وها ان      ستهز یمحبا همآاری مطالعات زلزله   « بزرگ

 وعاهاد  یابها ارز، 3المککی  اپان )هاهآاا   های بین  انس همآاری

  قجع از یناش ختههف  ر یهاساختمان گجنه انجاع در زلزله وک ات

 از است اد )با  یامهادرسان مختکف  هش ا در ر ز   ش  در زلزله

 یپارامت هاا  نیی  وع 3991 در سال[ 30]همآاران    کجب ن ر  

   انهاادر ا نیشاایپ یهااازلزلااه یهااامااهل بااا در نظاا  گاا فتن داد 

 .[36]  فتهصجرت پذ

 1114 هایسال نیب مطالعات نهو هامع   نههو ههه از یآه

  بااا م ااجان  سی کاایتینظاا  پ  فسااجر پ  هااشااه  زانمااا  1134وااا 

(syner-G  م اسا   یابها ارز با   ما     مطالعاه  نها ا در  باشهیم 

  ی)نظ یشه  هایالمان انجاع در یآهزیف یهاخسارت   هایخ اب

   هاااتیمصااه م وک ااات،    ، هااارا  هااا،شاا هان هااا،ساااختمان

 یستمیانهرک ش در ن س ،ی  اقتصاد یمسائ  اهتمام ان،ههجپ ا 

در نظ   زین یهای مختکف شه ها   ش هانسیستم نی  انهرک ش ب

باجد      ه یچیمهل پ نهشه  در اهای ارائهشه  است  ر   گ فته

گسات د     هاجد    قاتیبه وحق ازیمهل ن یب   رد پارامت ها یب ا

 [ 34] باشهیهامع   ب  ز م یهااط مات   داد 

[ باا ای ارزهااابی  33 ، کشااانی   امااامی ] گااهد یاالعااهمط در

  وها ان، از  شاه  هاای بیمارساتان  خسارت وخمین پذه ی   سی 

ه، ا تماال  مطالعا  اهان    درناه [ اسات اد  ک د 39] HAZUS ر  

ف ب ای های  مختک سطجح در وه ان شه  هایبیمارستان خسارت

   یمع فا  سا ارهج  زلزلاه  م اجان باه   ا رانیا ن گسا  ) زلزله خاا  

 هایدرصه از بیمارستان 33ه دهیم نشان هاب رسی  ههگ د محاسبه

ت در رد  ضاعیف  سااخ  کی یات  لحااظ  به کهدرصه  33مجهجد 

بی در زلزلاه سا ارهجی   م اسا  ممکآا د  دارای شجنه،یمب هی طبقه

            دهاه کاه  یما  نشاان  هاا ب رسای  نتااهج  .نیسات ه  نیاا ران  محتما  

     کاما ،  خ ابای  فااز   ارد ساتان بیمارهاای  سااختمان  از درصه 34

درصه  14   متجس  خ ابیدرصه  43 گست د ، خ ابیدرصه  13

حما         مت نااچیزی  خساارت  هاا      اه یبینما  خساارت  ماناه  یبااق 

 گ دنه  می

نیاز ماهلی را با ای ارزهاابی      [11همآااران ] اخی اً م صاجری    

هاا ضامن   گ فتاه،  ن وحقیاق انماا    درانه  خسارات هانی ارائه داد 

پاذه ی همعیات )وعاهاد    ب رسی مجام  وأثی گذار در میزان  سای  

های س پاهی   مصه مان بیمارستانی ، مهل مصه مانشهگان، کشته

هاای  وم بی ب ای ب   رد اشغال همعیت در ساختمانوم بی   نیمه

 انه ر ز ارائه داد مسآجنی شه ی در سامات مختکف شبانه

 

 همطالع موردمعرفی محله  -3

پاهکجت در محکه چیذر، م طقاه   صجرتبهاه ای اهن پب هش 

لجاسانی    شهیه شمال به خیابان که از شه  انما هی شه  وه ان 

پیا  ز،   قیط هه   میاهان  بکجار صهر، ه جب به اوجبان دزاشی ، از

غا ب باه    کام انیاه   ف مانیاه، از   ظها ی،  پاشاا  ش ق به خیابان از

 شاه   محاه د   اللاه   نعمتای  ی،ب اوا  هاای خیاباان محکه  آمت، 

های شه  وه ان است  دلی  انتخاب محکه دارا بجدن ومامی  هبگی

شهن کار بجد  است  در قسمت م کزی، ش ق  و  انهیب اقعههت 

های بارهای      ه جب ش قی م طقه بافت بسیار قههمی با کجچه

مسن  هجد دارد  در قسمت ه اجب   ه اجب غ بای ک اار      اف اد

خاجرد   در  های بک ه باه چشام مای   معمجالً ساختمان بافت قههمی

هاای نجسااز بیشات ی    قسمت غ بی   شمالی محکه باغ   ساختمان

محکاه دارای مساا تی    نها ا به لحاظ  ماری نیز، شجد مشاهه  می

[، 3] 91ب  اساس  ماار ساال    است   کجمت م بعیک3341630 ب بالغ

   3393محکه ان همعیت م د .همعیت دارد ن   34361اهن محکه 

اماا باه دلیاا  نجسااز باجدن ب خاای     ؛ باشااهمای  ن ا   3963زناان  ن  

ها   نبجد  مار همعیتی، وعهاد اف اد ب  اساس متجس  بعه ساختمان

محاسابه شاه     ن ا   34643خانجار وخمین زد  شه   همعیت کا   

سااختمان   3664پارسا ،   3410 همچ ین در اهن پب هش از وعهاد

 باشه مجهجد می
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 ش تحقیقرو -4

اهن پب هش به لحاظ ماهیت مطالعاه از ناجع ماجردی   باه      

هاای کاارب دی اسات کاه در ساه      لحاظ هه  از انجاع پب هش

مطالعه م  ری  صجرتبهاست  در م  که ا ل  شه  انما م  که 

)م  ر مقاالت ، در م  که د   مطالعه کی ی )ب داشت میهانی  

هاای  ت اد  از فا   مطالعه کمای )اسا   صجرتبه  در م  که سج  

است  هامعه پب هش در بخش  شه  انما   افزارهان   ماری   

ماا  ری پااب هش شااام  م ااابع مکماای   مساات هات مجهااجد در  

شه داری م طقه هی، م کز  مار اه ان، ستاد مهه هت بح ان   

هااا، ر   باا   رد ارزهااابی ساا هع ساااختمان 463 دسااتجرالعم 

   های خساارت هاهآاا  هگی[   م ح ی شآ  30وک ات کجب ن ]

 [ بجد  است 36] همآاران

در بخااش کی اای مطالعااه شااام  ب داشاات میااهانی ومااامی 

هاا، م اکاز درماانی،  مجزشای،     های محکاه، سااختمان   هبگی

مذهبی، وارهخی، فضاهای باز ب داشت شه   در بخاش کمای   

 کهی ساابااه  مااه دسااتبااهمطالعااه شااام  وحکیاا  اط مااات   

هااای   وآمیاا  فاا   ArcGis    ساا اک، متکاا رهااای افزاناا  

 افازار نا   در  شاه   نجشتهکه  کهی سبهارزهابی س هع ساختمان 

 باشه متک  می

و نتایج  موجود هایساختمان ایلرزه سریع ارزیابی -5

 این ارزیابی

هاا، ب رسای   ای سا هع سااختمان  هه  اصکی از ارزهابی لا ز  

با    ماؤث  ی مهم   هاای  نها با وجهه به  هبگیپذه ی ل ز  سی 

هاای  هاای ناشای از ارزهاابی   ای، به ن ص   هزه اه ممکآ د ل ز 

اسات    461 ههنشا  ی معتب  نظیا   هادستجرالعم و صیکی ب  اساس 

 باش ه:مجاردی که شام  اهن دستجر مم  نمی

هاهی ساختمان -1پس از زلزله،  ه هد ی سهای ساختمان -3

  اها ان ط ا ای    1311که ب  اساس  خا هن  ها اهش اساتانهارد    

 گ فتهی فعکی  نها م طبق ب  کارب ی در نظ    کارب  انهشه  اه ا

هاای ب ااهی مساکح هاا     سااختمان  -4در ط ا ی ا لیاه اسات،    شه 

هاای قااب   سااختمان  -3[ ، 13] 446فص  سج  نشا هه  )  مسکحیغ

هاهی کاه  ساختمان -6   های چجبی،ساختمان -0سبی فجالدی، 

 های هانبی ناشی از زلزله را نهارنه وجاناهی وحم  بار

 ر   ارزهابی به اهن صجرت است:

هااای   شاااخ LS)    پاااهین US)هااای باااال وعیااین ک انااه -الااف

  ؛Sای )ارزهابی ل ز 

  ؛BSای پاهه )وعیین شاخ  ارزهابی ل ز  -ب

  شجد  مشاهه  می3وعیین نجع ساختمان که در هه ل ) -پ
 

 [.9ای و روند انجام مطالعات بهسازی ]ها بر اساس شاخص ارزیابی لرزهتمانبندی ساخ(: گروه1جدول )

 یریپی یسطح آس

 ایلرزه

 یابیشاخص ارز

 *ایرزهل
 ایلرزه بهسازی مطالعات روند ادامه

 US > S ی کم هپذ ی س
ارج خا  ایشاجد از ا لجهات بهساازی لا ز     ساختمان از پاههاری نسبی ب خجردار است   پیش هاد می

 نیازی به انما  م  که ارزهابی کی ی نیست  نهب اب ا شجد  

 US < S < BS ی متجس  هپذ ی س

شاجد پاس از انماا     مطالعات بیشت  است  پیشا هاد مای   ازم هینی ساختمان  هپذ ی سارزهابی دقیق 

د صاجرت  هاج   در اای در سطح و صیکی صجرت پذه د هارزهابی کی ی ا لیه، ف  ه ه بهسازی ل ز 

  در  گ فتاه ی صاجرت  کا ی  وآممهارب ف ی   پیش هاد مشا ر، ارزهاابی کی ای در د  ساطح ا لیاه     

 صجرت مه  مشاهه  مجارد نق  ممه ، ساختمان از ا لجهت مطالعات بهسازی خارج شجد 

 BS < S < LS ی زهاد هپذ ی س
 صا فاً طح ا لیاه  شاجد ارزهاابی کی ای در سا    ای ساختمان زهاد است  پیش هاد مای ی ل ز  هپذ ی س

 ای در سطح و صیکی ادامه هابه ش اخت بهت  ساختمان صجرت گی د   ف  ه ه بهسازی ل ز  م ظجربه

 LS < S ادهز اریبس ی هپذ ی س

      ای ساختمان بسیار زهااد اسات   نیاازی باه انماا  ارزهاابی کی ای نیسات  پیشا هاد          ی ل ز  هپذ ی س

ای در سطح و صیکی و هاا باا ارائاه    ادامه ف  ه ه بهسازی ل ز  شجد ضمن ب رسی راهآارهای دهگ می

 وجهیه ف ی   اقتصادی صجرت پذه د 

 است  شه  گ فتهدر نظ   US  2 = BS  0 = LS = 3 دستجرالعم ب  اساس پیش هاد،  *
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      هااا باا  اساااس کااارب ی      وعااهاد ساااختمان  ، 1در هااه ل )

هاا با  اسااس فا       اختمانسا ای ارائاه شاه  اسات     پذه ی ل ز  سی 

هاا باا   یاازدهی سااختمان  امتیازب اهی شاهنه    امتای ارزهابی س هع لا ز  

  متک  کاهی با  اسااس فا   ارزهاابی         ArcGis افزارن  است اد  از 

از  یانمجناه    هجنتاا  از م طقاه انماا  شاه کاه     شه ب داشتاط مات 

 شه  است  داد  هش  نما4) هه ل    1) شآ  در ساختمان یازدهیامت

بااب   3604 شاه  یب رسا های ، وعهاد ساختمان 4هه ل )در 

، باا رماهات   441مصالح ب اهی   وعاهاد    نهاباب از  334بجد  که 

سااختمان   331باش ه  می 1311استانهارد  ه اهش سج  استانهارد 

ساااختمان دارای  033ای متجساا    پااذه ی لاا ز  دارای  ساای 

شاجد  داد  شهنه  پیش هاد مای  ای زهاد وشخی پذه ی ل ز  سی 

ی متجسا  از شامجل بهساازی     هپاذ  ی سا  هاای دارای ساختمان

  ،4در هاه ل )  شه  یوآمی ارزهابی هاف  ای از خارج شجنه  نمجنه

 ایلا ز  ی  هپاذ  ی س    نتاهج  ضعیت 4ها در شآ  )نجع ساز 

    1ی )هاشآ ا لجهت بهسازی در  نظ  ازهای مجهجد ساختمان

درصاه   66اهن است که  وأم قاب نآته  است  شه  داد  شانن  3)

هاای باا   درصه سااختمان  33   های با کارب ی  مجزشیساختمان

  هاا   اناه شاه   اسات اد   هیب اا کارب ی دار هی بههاشتی از مصالح 

 باش ه ی زهاد می هپذ ی سدارای 

 

 

 ظیر ازنهیای موجیود   ساختمان ایلرزهی ریپی یآس(: وضعیت 2شکل )

 .اولویت بهسازی

 

 ای.پییری لرزهها بر اساس کاربری و آسی (: تعداد ساختمان2جدول )

 مصالح بنایی S < US US < S < BS BS < S < LS LS < S نوساز مجموع یکاربر

 6 1 3 1 3 0 36 یادار

 1 1 4 3 1 1 3 یینکماوهد

 6 1 4 3 1 9 10 یومار

 343 1 339 96 344 431 3394 تک ، خانه باغمخ یمسآجن ،یمسآجن

  3 4 4 1 4 36 ی  ادار بانی

 16 1 6 1 1 1 41 ساتیوأس

 1 1 4 3 1 3 4 یممجم خهمات

 6 1 3 3  6 13 ی مجزش

 3 1 9 3 3 1 33 ی رزش

 0 1 6 0 4 6 10 یبههاشت هیدار 

 483 1 541 111 145 372 1553 مجموع
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 .354مان بر اساس دستورالعمل ای ساختاز ارزیابی لرزه ایمونهن (:3جدول )

 

 

 314ساختمان شمار   :ب داربه  نا  ساختمان   

 3کجچه انتهای  -خیابان مکجی - درس: چیذر 

 ن   3در ساختمان   اف اد ساکنی                            )پ ب ثبت یکه پست

 3440ساخت سال                              3440سال ط ا ی:  

  4ک  وعهاد طبقات                           -نی زمهزوعهاد طبقات 

 ی                       کارب ی فعکی: مسآجنی مسآجن کارب ی ط ا ی:

 مت م بع 111 : )مت م بع یالحاقاضافه ب ا         مت م بع 333  ک  )مت م بعمسا ت 

 ها: مجهجد نیست ضعیت  هجد نقشه

 10/1/90دهه: وارهخ باز

 شجقی ککخجران دانشمجی پب هشگا  زلزله نیمحمه سارزهاب:    مشخصاتنا  

 

 وجضیحات: 

 نجع سقف

 ساه        بکجب چهیوی         طاق ض ب    

 1311اساس استانهارد اهمیت ساختمان ب    1311استانهارد اساس  ب  نجع خاب  ایخط  سقج  اهزای غی  ساز  

  3گ       4گ      1گ       3گ      3     4    1    3     ومهیزات الحاقی   غی      انهازدستسازی    انم 

 ساز نجع سیستم                                   های فجالدیسیستم  های بت یسیستم 

                            
   

  امتیاز 

C4 C3 C2 C1 S4 S3 S2 S1 

قاب 

 ساختهشیپ

قاب با 

 میانقاب

قاب خمشی با 

 دهجار ب شی

 قاب 

 خمشی

قاب ساد  با 

 میانقاب

قاب ساد  با 

 دهجار ب شی

قاب ساد  با 

 یمهارب ه

قاب 

 خمشی

 ههپا ازیامت 3/1 4 3/1 1 0/1 3/1 6/3 3/1

 طبقه 4وا  3بین  1/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 1/1 1/1

 طبقه 4ش از بی 6/1 13 3/1 3/1 6/1 3/1 4/1 3/1

 ی در ارو اعنام ظم -3 -0/3 -3 -3 -0/3 -3 -4/3 -3

 ی در پ ننام ظم -0/1 -0/1 -0/1 -0/1 -0/1 -0/1 -0/1 -0/1

 1311ا ل مه  رماهت  ه اهش  -3 -3/1 -3/1 -1/1 -1/3 -3 -1/1 -1/1

 1311ا ل رماهت  ه اهش  1/1 4/1 3/1 3/1 3/1 4/1 3/1 3/1

 1311باالو  رماهت  ه اهش د   ها  3/3 3/3 6/3 1/1 3/3 3/1 1/1 1/1

 1نجع خاب ویپ  -3/1 -3/1 -3/1 -3/1 -3/1 -3/1 -3/1 -6/1

 4 پیونجع خاب  -6/1 -6/1 -6/1 -6/1 -6/1 -6/1 -3/1 -6/1

 3 پیونجع خاب  -1/3 -1/3 -1/3 -3/1 -1/3 -3/1 -3/1 3.1-

 هجد مشا ر ناظ مه    -4/1 -0/1 -0/1 -3/1 -3/1 -6/1 -3/1 -3/1

 s  ، 4/3ای )ل ز پذه ی شاخ   سی  

 ص   :  Ls) ایپذه ی ل ز ک انه پاهین شاخ   سی   Us       : 4) ایپذه ی ل ز ک انه باالی  سی   ns: 1) ههپا ایل ز ی  هپذ ی سشاخ   

 ارزهابی کی ی نیاز دارد؟ 

 خی              بکه 

  BS< S < L S                  :م  ظات 
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 ها.(: وضعیت نوع سازه3شکل )

 انسییانی تلفییات و سییاختمانی بییرآورد خسییارات -5

 های محله چییرساختمان

 برآورد خسارات ساختمانی    -5-1

 برآورد بیشینه شتاب سطح زمین در محله -5-1-1

با است اد  از نقشاه هاهآاا    ه  په ه  در PGAبیشی ه شتاب )

   0وعیین شه )شآ  

ی شهت با پارامت های ه بش سازمعادلدر اهن مقاله، ب ای 

در گزار  م صجری  گجر هیسادا   م شه ارائهزمین از هه ل 

بیشای ه شاتاب     یو ونههباست   شه  است اد  [11  همآاران ]

  باشهی میالکم  9م طقه معادل شهت زلزله 

 ها بر اساس روش جایکابندی ساختمانتیپ -5-1-2

  ه ی   فکزی ها س گی   فکزی  3

1  Steel-1  ،با هی واا  3443بعه از  شه ساخته)ساز  فجالدی ،

 طبقه  4

4  Steel-2  باا بایش    اه 3441قب  از  شه ساختهفجالدی،  )ساز

 از چهار طبقه 

3  RC-0 (مسکح با بیش از شش طبقه  ساز  بتن 
 

 های مهم.ای ساختمانی لرزهریپی یآس(: وضعیت 4) شکل
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 .[15](: نقشه پراکندگی بیشینه شتاب زمین بر اساس مدل گسل شمال تهران 5شکل )

 

0  RC-1  باا های هاا       3441بعه از  شه ساخته)ساز  بتن مسکح

 د  طبقه 

6  RC-2  ها باا بایش از    3441قب  از  شه ساخته)ساز  بتن مسکح

 سه طبقه 

 ساز  وما  چجبی  4

سا       ها    چاجب هاا     با ه  ناجع ساقف  0بکجب سیمانی  3

  چجب، وما   ه  ها س      ه 

  [36] های خشت   چجبی   خشت   گکیساز   9

 

   تلفات برآورد و های ساختمانبندطبقهروش پیشنهادی جهت  -5-1-3

       وک ااات، معمااجالً  یم ظااجر باا   رد خسااارت ساااختمان  بااه

ها ب  اساس نجع ساز ، وعهاد طبقات   سن ب اا  ساختمان یب هطبقه

ساه   نها گذشته، م    ب  ا یها  با وجهه به زلزلهرسهیبه انما  م

سااختمان     ی هپاذ  یدر  سا  زیا ن یگا  ههاای د مام ، شااخ  

 یب ااهپیاااساات، بهتاا  اساات در و  یاادخ ناز   یخسااارت ناشاا

 جهدر نظا  گ فتاه شاجد واا دقات نتاا       زیا مجاما  ن  نهها اساختمان

از  یاشا ن یها ههاز هز یم اسب نی  وخم ابهه شه مه  افزادستبه

  اگ  ب   رد م اسا  از وک اات انساانی در    مشخ  شجد یبهساز

های  ن  مؤث و  زهان طجربهوجان هی زلزله  هجد داشته باشه، می

  [11]را کاهش داد 

های ارزهابی س هع ساختمان 463با است اد  از دستجرالعم  

ب گاه ارزهاابی بااا در نظا  گا فتن ومااامی      با  اساااس مجهاجد،  

 ایلا ز  پاذه ی   سای   ازنظا   ها راساختمانن وجامجام ، می

هاا طباق   سااختمان  ب اهی طبقهی ک د  در اهن مطالعه، ب هدسته

صاجرت  « ایلا ز  پاذه ی  میازان  سای   »  ب  اساس 3هه ل )

 گ فته است 

 
ی ریپی یآسها، بر اساس میزان ی ساختمانبندطبقه شنهادیپ (:4جدول )

   .ایلرزه

 توضیحات ایلرزهی ریپی یآس تیپ ساختمان

 فجالدی کی یت خجب US > Sکم  3فجالدی 

 فجالدی کی یت متجس  US < S < BS متجس  1فجالدی 

 فجالدی کی یت به BS < S ادهززهاد   بسیار  4فجالدی 

 بت ی کی یت خجب US > Sکم  1بتن مسکح 

 بت ی کی یت متجس  US < S < BSمتجس   3بتن مسکح 

 بت ی کی یت به BS < S ادهزیار زهاد   بس 1بتن مسکح 

 مصالح ب اهی زهاد   بسیار زهاد بکجب سیمانی

 

کار رفته در هاهآاا کاه در اهان     ، وجابع  سی  به6در شآ  )

 ، ارائه گ دهه  است شه  است اد پب هش از  نها 

ها  با  اسااس م ح ای شاآ  هگی     ساختمان ب هیطبقهپس از 

ها ب رسی شه که نتاهج  ن در پذه ی  ن، میزان  سی [36] آاهها

اسات  اهان هاه ل میازان خساارت       شاه   داد   نشاان  0هه ل )

         هااای محکااه چیااذر در ه ااجب م طقااه بااا   م بااج  بااه ساااختمان 

PGA 301     گال، شامال   م کاز محکاه بااPGA 401  را با    گاال

 دهه پذه ی هاهآا نشان میاساس وابع  سی 
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 .[15]ها در مطالعه جایکا، برای انواع ساختمان شدهاعمال(: تابع خسارت 5شکل )
 

 .پییری جایکاها بر اساس تابع آسی تیپ ساختمان پییری(: میزان آسی 5جدول )

Cement-Block: 1 RC-2: 0.93 RC-1: 0.85 Rc-0: 0.30 Steel3: 0.55 Steel-2: 0.35 Steel-1: 0.30 PGA= 350 cm/s2 

Cement-Block: 1 RC-2: 1 RC-1: 0.973 Rc-0: 0.44 Steel3: 0.78 Steel-2: 0.53 Steel-1: 0.44 PGA= 450 cm/s2 

 

ه افازاهش  با در رابطه با مقاهسه ر   پیشا هادی باا ر   هاهآاا    

ب هی نجع ساز  طبقه همچ ین در قسمتشجد  میدقت در نتاهج اشار  

 شه  است )در اشار  با ر   هاهآا به و ا ت اصکی ر   پیش هادی

   طبقاات  وعاهاد   ب ااهی  فاجالدی،  بت ای، )ساز   نجع و ها هاهآار   

    پاذه ی  هاا ازلحااظ  سای    ب اهی سااختمان  سااز  ما ب طبقاه    سن

 ر   پیش هادی م    ب  اهن سه  هتم، مجام  دهگا   در  هاستساز 

 از:   مبارو هلحاظ شه  است که  463 دستجرالعم ب  اساس 

 نام ظمی در ارو اع -

 ننام ظمی در پ  -

 1311مه  رماهت  ه اهش ا ل  -

 1311رماهت  ه اهش ا ل  -

 1311رماهت  ه اهش د   ها باالو   -

 نامهب هی  هینویپ ازلحاظنجع خاب  -

  مه   هجد مشا ر ناظ  -

ب ااهی طبقااهبیشاات  در مجهاا  دقاات وجهااه بااه اهاان مااجارد  

ب   رد وک اات    در دقت مجه  افزاهش  مهینت در  ها ساختمان

  ب   رد شاه   6  از نمجدار شآ  )0ه ل )ه .گ ددخسارات می

 شجد به وک ات انسانی رب  داد  می مهیدرنت  

   مطالعه موردبرآورد تلفات انسانی در محله  -5-2

از  یبااه دسات   ردن وک ااات انسااان  یبا ا  آاااهمطالعاات ها  در

[ ب  اساس رابطه 30ب   رد وک ات کجب ن   همآاران ] یادیر   ب 

 یر   ب گ فته از م  ظاات  ماار   نهماکه ااز ن  است اد  شه  هز

وها ان   یاست، با ا   انههمکه ا خسارت زلزله در س اس  ههان   از

با   رد الزامااً    یشاه  با ا   اسات اد   یکارب د دارد اما پارامت هاا  زین

ماجارد خساارات    نهب ااب ا  سات، یشه  وها ان ن  اتیم اس  خصجص

است باا   داد یر  ان هدر ا  یهای اخکه در سال هیهااز زلزله یناش

باه دسات    یاصاک  یوا پارامت هاا  شه ی ب رس آاهوجس  ها اتیهزئ

  از گازار   6در هاه ل )  MMI9 یهاا با ا  ب رسی نها جهنتا  هه 

   3M، 4Mهمچ ین و ظایم پارامت هاای   شه  است   استخ اج آاهها

 5M        اسات اد  از ر      یا دلدر هاه ل فاجق ارئاه گ دهاه  اسات

   نیم اجان ا لاا ر   باه  نها اساات کاه ا  نها ه امقالا  نها در ا آاا هها

 های اه اوها ان   یشه دار یکه با همآار باشهیر   م نهو هامع

 یهایدقت م ح   یاخ یهاپس از زلزله  آههبا وجهه به ا  شه  است

ر    واجان یاسات ما   افتاه هشهافازا   یخسارت   وجاباع شاآ  هگ  

 یباع شاآ  هگ  وجا یدر وماام  رامقالاه   نها درها ساختمان یب هطبقه

 شجد  یابههای ارزاست اد  ک د که بامث اروقا  ر   افتههوجسعه
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 .[15] آمدهدستبه 9بر اساس جداول جایکا با شدت مرکالی  5M و 3M، 4M(: تنظیم پارامترهای 5جدول )

Steel-1 Steel-2 Steel-3 RC-0 RC-1 RC-2 های بناییساختمان  

4 3 31 4 30 30 61 3M 

0 41 01 0 41 31 11 4M 

 به ن امهاد 90 90 90 90 90 90 90

5M 
 امهاد م دمی 61 61 41 31 61 41 31

 امهادرسانان 01 01 01 40 01 01 40

 امهاد پیش فته 30 30 40 30 30 41 30

 

 ماه ینت دراز اف ادی کاه فقا     مبارت استوک ات در وع هف 

 شجنه:ف  رهزی ساختمان کشته می

(3           ]5M x )d4M -+(1d 1M[ x 3M x 2M x 1M x 5D=  sK 

sK 5: وک ات انسانی؛D1؛ ختههف  رهای : وعهاد ساختمانM وعهاد :

: درصه  ضاجر افا اد در سااختمان در    2Mاف اد داخ  ساختمان؛ 

هاای  : وعهاد ساک ان محبجس در سااختمان 3Mه گا   قجع زلزله؛ 

 رهختن : نساابت وک ااات ب فاصااکه پااس از فاا    d4Mف  رهختااه؛ 

: وک ات پس از ف  رهختن )نسبت مم   انی که 5Mها؛ ساختمان

 می نه  ی میامهادرسانپس از ف  رهختن   قب  از 

  اسات  2M x 1Mوعهاد همعیت داخ  ها  سااختمان ب ابا  باا     

 در زیا ن یاضط ار یامهادرسان یهاتیفعال به وجهه با ،5M  هض 

 :شجنهیم فهوع   هز  الت چهار

- a5M؛یگجنه امهادرسانبه ن هیچ : وک ات 

درصاه   90 هاجد نهاشاته باشاه،     یامهادرساان  کهیدرصجرو

 می نه می جهوهرشهگان بهمحبجس

- b5M؛یم دم یبا هجد امهادرسان یزه: وک ات پس از ف  ر 

 دسات  کمای  باا  فقا   اغک  ساک ان وجس  یامهادرسان اتیممک

   کاه  یچاجب  یهاا سااز   در یناجع امهادرساان   نها   اشاجد یم انما 

 هیبااال  اریبسا  یقطعات را ت است، ر ناه امهادرساان   هیهاهابه

  باتن   یفاجالد  ،یبکجب    ه  یهار نه در ساز  نهاست، اما ا

  ابههیم کاهش جهوهربه 1مسکح نجع 

- c5Mیهادرسانااماا اتیاابااا ممک یزاهاا  راات پااس از فا: وک اا 

 امهاد؛ های   گ    دمیام

 ینشاان های  واش س  گ   وج یامهادرسان اتیاز نماکه ممک

 یهاساز  نسبت امهاد در  د،یگیا م  صجرت مه ل تی  همع

  است ادهز یه نجع یفجالد   یه نجع ص  ، نجع مسکح بتن

d5M یم دماا یبااا امهادرسااان  یزهاا: وک ااات پااس از ف  ر   

 ش فته؛یپ زاتیبا ومه یامهاد ی  هایامهاد   ن هایگ   

 یهاا تیفعال شام ) یمهادرسانا یاضط ار هایگ    یهاتیفعال

 یهاس    خا  ابزار از است اد  به وجهه با  یخاره یهاکشجر

 هاای است که در سااختمان  یاف اد یامهادرسان متم کز ب  امهادرسان

 ماجرد  در یامهادرساان  یهاا تیا فعال نها ا اناه  شاه   محبجس بزرگ

اما نسبت  ،  بتن مسکح نجع ص   مؤث نه یهنجع  یفکز یهاساز 

  هضاا ا  اساات کاام اریبساا هاااساااز   ه نهااا در سااا یمهادرسااانا

3M، d4M   5M هها ل م بج   یم کال 9شهت زلزله با وجهه به  

 [  33] شجدیانتخاب م آاهبه ها
 

  5Mو  M ،2M ،3M، 4M 1ی پارامترها میتنظ -5-3

    اساات،  2M×1Mوعااهاد همعیاات داخاا  هاا  ساااختمان ب اباا  بااا  

ه همعیاات هاا  ساااختمان را در شاا    ر ز محاسااب  4)    1)ر اباا  

   دهه نشان می
 

(1  
)متجسا  وعاهاد افا اد     ×)وعهاد  ا ههای مسآجنی سااختمان   

 خانجار در ه  بکجب  = وعهاد اف اد داخ  ساختمان ش 
 

 ، متجس  وعهاد افا اد خاانجار در ها  بکاجب با       1در رابطه )

 .شه  ب رسی میهانی محاسبه  91اساس اط مات  مار سال 
 

(4   
)همعیت  ا ههای غی متعار  +)وعهاد  ا ههای مسآجنی 

   = وعهاد اف اد داخ  ساختمان ر ز3)× ساختمان 

در ظها  همعیات ها   ا اه سااختمانی های ن ا          ، 4در رابطه )
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ماهارس،  هاای غیا  متعاار  )   ف ض شه    از همعیت سااختمان 

 .دار خانه، مسااهه       ب داشات میاهانی صاجرت گ فتاه اسات      

  نمجدار گ دشی، ر   ب   رد وک ات انسانی، ب گ فتاه  4شآ  )

   ردن دسااتهباا پااس ازباشااه    ماای3991) از اهااه  کااجب ن 

ب ای  sKوعهاد وک ات   3است اد  از رابطه ) با   مذکجر پارامت های

   9    )3های )ه  بکجب محاسبه شه، شآ 

  4ب   رد وعهاد وک ات انساانی در محکاه چیاذر در هاه ل )    

نتاهج  اص  از با   رد خساارت سااختمانی   وک اات      مه  است  

سا ارهجهای گسا     ب  اسااس انسانی به د  ر   هاهآا   پیش هادی 

 دهه را نشان می ش مهینشمال وه ان ب ای ظه    
 

 ی.نمودار برآورد تلفات انسان :(7) شکل

 

 .[23] مطالعه موردظهر در محدوده  12، ساعت هر بلوک شدگانکشته(: تعداد 8شکل )
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 .[23] مطالعه موردبامداد در محدوده  2، ساعت هر بلوک شدگانکشته(: تعداد 9شکل )

 

از اهان د  ر   انماا  داد  با ای     واجان یممقاهسه خجبی 

هااای هاهآااا   مثااال، نتاااهج نساابت وک ااات  اصاا  از ر    

درصاه   3/1 ی،امهادرساان پیش هادی در بهو هن ش اه  باه ن  

د  س ارهجی ظه    ش  اخت   دارناه  با  اسااس     ب ای  ه 

  ن   3331   3661  هاکث نتاهج هاهآا، ش    ر ز به و وی  

باااه ن  3010   3413  بااا ای ر   پیشااا هادی باااه و ویااا  

 دری امهادرساان   با اه ای صاحیح  شجنهیمی وکف امهادرسان

 ن   در ر ز 330ن   در ش     340هان  وجانیمهاهآا  ر  

پیشا هادی اهان    ر   در ، 6داد  ب  اساس هاه ل )  را نمات

   ن اا  محاساابه  011  در شاا   344نمااات هااان افاا اد در ر ز 

گ دد که اهمیت امهاد   نمات را در ش اه  پس از  قجع می

 دهه زلزله نشان می
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و درصید   مطالعیه  مورد(: برآورد تعداد تلفات انسانی محدوده 7جدول )

 .[23]ی متفاوت امدادرسانشرایط آن نسبت به جمعیت محله با 
 (نفر 15118تأثیر )جمعیت تحت  ظهر 12ساعت 

 منحنی شکنندگی خسارت
 ی امدادرسانشرایط 

 جایکا منحنی پیشنهادی منحنی

3010 3331 
 یامهادرسانگجنه به ن هیچ

31% 3/9% 

3196 3163 
 ی م دمیامهادرسان

0/3% 4/3% 

3363 3333 
 های امهادگ   ی م دمی   امهادرسان

4/4% 0/4% 

  های امهاد ی م دمی   گ   امهادرسان 3164 3133

 %3/4 %1/4 پیش فته زاتیومهی امهادی با   هاین

 (نفر 17538تأثیر بامداد )جمعیت تحت  2ساعت 

 منحنی شکنندگی خسارت
 ی امدادرسانشرایط 

 منحنی جایکا  منحنی پیشنهادی

3413  3661 
 یامهادرسانه گجنبه ن هیچ

6/9% 3/9% 

3333 3331 
 ی م دمیامهادرسان

1/3% 3% 

3190 3141 
 های امهادی م دمی   گ   امهادرسان

4/4% 1/4% 

  های امهاد ی م دمی   گ   امهادرسان 3334 3113

 %4/6 %3/6 پیش فته زاتیومهامهادی با  ی  هاین

 

 گیری نتیجه -7

به میزان  سجیدر شه ها از ه اک ش اضط اری پس از زلزله 

از ساجی دهگا  باه ممکآا د      زابحا ان هاای  های سااختمان  سی 

رسان بستگی دارد  با  اهان اسااس،    های خهماتم اس  ساختمان

هاا در ماهه هت  اکا ش    با وجهه به وأثی گذاری نقاش سااختمان  

اضط اری پس از زلزله ض  ری است  نهاا را ش اسااهی کا د       

ق ار داد  در اهن مطالعه، واأثی  افازاهش دقات     مجرد ارزهابی دقیق

ها در ب   رد وک ات انساانی نشاان   پذه ی ساختمانب   رد  سی 

ی  یکاارگ باه از اهان مطالعاه     ماه  دستبهاست  نتاهج  شه  داد 

هااای ساااختمان پااذه یر   پیشاا هادی باا ای باا   رد  ساای   

 طقاه م  در  اقاع  وأثی گذار در  اک ش اضاط اری در محکاه چیاذر   

هاا  دهه کاه اروقاا  ر   ارزهاابی سااختمان    هی وه ان نشان می

پذه ی )نسبت وک ات  ب   رد شه   نها را وا  اه د  میزان  سی 

دهاه  نتااهج همچ این  ااکی از  ن اسات کاه       درصه وغیی  می 4

میزان وک ات به ن امهادرساانی در ها  د  سا ارهجی ر ز   شا      

هاباه   امهادرساانی   درصه افازاهش مای   41متجس   ه د  طجربه

درصاه   30وجاناه میازان وک اات را واا  اه د      هی میو هابهم دمی 

در ضاامن، چ انچااه امهادرسااانی وجساا  ماا د      کاااهش دهااه 

صاجرت گیا د، میاازان وک اات  اه د     امهاد ساازمانی هایگ   

هاباه   اسات اد  از ومهیازات پیشا فته در     مای اهش ادرصه کا  13

درصاه باه کااهش     41باه میازان  اه د    وجانه امهادرسانی نیز می

 وک ات م م  شجد  

زلزلاه   بهباجد    سای هکااهش ر  ههات  هیهاش هادیانتها پ در

هااای ساااختمان تهاادر محکااه باا  اسااس ا لج  ی اکا ش اضااط ار 

  [14]  گ ددیارائه م  گذاریوأث

 

 مدتکوتاه اقدامات -7-1

  ها با مان ه مهارس، درمانگا   گذاریهای وأثساختمان یبهساز  3

 اها  ، 3با وجهه به شاآ  )  یال ز  ی هپذ ی س تهاساس ا لج

 ؛ساز  م اس  یهای دارابه ساختمان زاتیانتقال ومه

که  یبهساز تهها ب  اساس ا لجاز ساختمان یبعض ی ینشمق   1

  ؛گ ددیم یهای اصکخیابان یشهن مقطع یهبامث بار

در قسمت ه جب   شا ق    ممازی ساز غاز ساخت ی یهکجگ  4

 ه محک

 

 مدتانیم اقدامات -7-2

 ذریا چ یر ز  دار خانه شبانه یف  شگا  م کز باق ارداد  بستن  3

ب ساان ه    شاه  یهاای ط ا ا  وا در ه گا  بح ان اق   را به مآان

 اباه، هیانبار کاهش م  هههز  3)ه به مثبت دارد:  د  ش هادیپ نها

 ؛است یر زرساندر  ال به شهی  هم شجنهینم فاسه اق    1)

  ف  شاگا    یر زدار خاناه شابانه   یالا ز   ته  وقج یبهساز  1

 ؛ذریچ یم کز

 یدبساتان شیاز مهارس   پ یب خ یصه ر ممجز کار ب ا مه   4

 ؛ نههپذ یشهت  سبه که ی انت امیکجچی غ
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 ؛یاز معاب  اصک یب خ ضه  وع  ی ینشمق   3

  بازارها که در م کز محکه با بافت  یومار یهایکارب  انتقال  0

 ؛محکه  امجنیجد  ق ار دارنه، به پف س

ماانجر باا وجهاه باه      ی  ب گازار  امهادگ ان    انهمه  مجز   6

 ؛ نها از یهه   فه ظا می مه    وقسدستبه یهانقشه

 ی هایمانجرهاا ههات شا اخت مسا     یم د    ب گزار  مجز   4

 ؛هاگا هبه پا ی  دست س منها

  یم دم دا طک  اف اد  مجز    ا م ه ل تهوقج   3

 

 اقدامات بلندمدت -7-3

شاهت  م د  از قسمت م کز   ش ق محکه کاه بافات باه    انتقال  3

 شا هاد یهاای باا اساتحآا  م اسا ، پ    ف سجد  است به ساختمان

 سام ههاذب وجر  قها پا     از ط   نها  ههاز هز یبخش شجدیم

باجدن م کاز   شا ق     یخهشجد؛ با وجهه به قهمت   وار نیوأم

 ،هاا مان اه  هاجد ق اات    یگ دشاگ   یهامحکه    هجد هاذبه

   یمت اا و  یکاه ط ا ا    یزاد  اسامام اما  ،یخهوار یهاخانه

 ی اای زمهز یهااارا  ه،هااقااهمت هزارساااله دارد، مساامه محمه

 ؛      اکب یزاد  مکبه اما   یزاد  اسماممجهجد از اما 

 یهاا باا ارائاه  ا    ادها ز ی هپذ ی س با هایساختمان یبهساز  1

 ؛ 1 شآ ) به ن به  

از  ی یههات هکاجگ   یشاه دار  و  انهیگضجاب  سخت ما ان  4

 یکارب   ییوغ هاپارب اکث  محکه نها در  یالزام یکارب   ییوغ

باا وجهاه باه     ،اناه طبقه داد  نهچ ه یهاب ج به را خجد یها  

از افا اد ا تماال    یبعض هیسجدهج  یبه دل  اد،هز اریباغات بس

 ؛ هجد دارد یکارب   ییوغ

ها، ب   رد وک ات قبا    بعاه از   ساختمان یسازبه  هههز نیوخم  3

 ی هپاذ  ی سا ی ب اه که ما ب طبقاه   ههبه ر   هه یبهساز

کاه پاس از    یوعاهاد افا اد   یخاجب باه  واجان یاسات   ما   یال ز 

 نیهمچ ا زد  شجد   نیوخم ک ه،یم هایهانشان نمات پ یبهساز

  اه ههز نهکمتا   با که یم اطق به بجدهه  یوخص یبخشتها لج

  ک هیم  هایپ نمات یشت یب  اداف هان

وجان وجصیه نمجد که در انتها، ب  اساس نتاهج اهن پب هش می

میزان خساارات   وک اات ا تماالی زلزلاه از      و قیدقب ای ب   رد 

،  اقاع  دردر اهن نجع مطالعات اسات اد  شاجد     شه  ش هادیپر   

ت  بیشا  مطالعاه  مجردهای بت ی   فجالدی در م طقه ه چه ساختمان

 دهه  باشه، اخت   نسبت وک ات بیشت  خجد را نشان می

 

 سپاسگزاری

نامااه کارش اساای ارشااه اهاان مقالااه ب گ فتااه از بخشاای از پاهااان

اروقای مهه هت  اک ش اضط اری در سطح »نجهس ه  ا ل با م جان 

« های وأثی گذار در شا اه  بح انای  محکه با در نظ  گ فتن ساختمان

ن د     ساج  اسات کاه در رشاته مه هسای      به راه ماهی نجهس هگا

مه هسی زلزله/گ اهش مهه هت بحا ان   خط پاذه ی در    -مم ان

ش اسی   مه هسی زلزله وهیه   دفاع شه  المککی زلزلهپب هشگا  بین

 گ دد ی پب هشگا  سناسگزاری میهاته مااز  کهی سنهبهکه 
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In the aftermath of a large earthquake many buildings can have either disaster-mitigation or disaster-creation roles 

depending on the extent of their damage and performance conditions. The success of the emergency response in cities 

depends on the damage extent of the disaster-creative buildings, on the one hand, and the appropriate performance of 

the disaster-mitigative buildings, on the other. On this basis, with regard to the effective role of buildings in disaster 

response management after earthquakes, it is important to recognize and evaluate their roles. In order to evaluate the 

building damage and casualties, the classification of buildings are done based on the type of the building, number of 

stories and the age of the building. With regard to the previous earthquakes, in addition to these three factors, some 

other factors should also be considered in the classification of buildings in order to reach more reliable results. This 

study was conducted with the aim of upgrading the evaluation method of influential buildings by contributing more 

factors. A case study was done in selected Chizar neighborhood located in the eighth section of district 1 in capital 

city of Tehran. For structural vulnerability, guidelines No. 364 (Rapid Visual Screening for potential seismic hazard), 

was used. JICA and Coburn & Spence methods were utilized for risk assessment and evaluating losses and damages. 

Based on the results of structural vulnerability, 9% of the buildings had low vulnerability, 6% had medium 

vulnerability and 33% had relatively high vulnerability. The rest of the buildings were out of the scope of the 

mentioned guidelines. Victims for night and day in the worst scenario (without emergency assistance) are estimated 

9.6% death for night scenario, and 10% death for day scenario. The results showed that in main streets due to the 

existence of tall buildings and the narrowness of the pathways, there is a threat of route blockage. In case of appropriate 

emergency disaster response and provisions, 437 people can be saved in day scenario, and 500 in night scenario, 

respectively.  
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