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 چكيده
 

تخریب شااهر، این های متعددی در اطراف و داخ  زلزله شاادید در شااهر تهران، وجود   اا  یساااب ه
های حیاتی پس از زلزله، عملی نبودن استفاده از نیروهای امدادی قطع شریانهای مهم شهری، ساختمان

در زمان پس از زلزله از سوی شهرهای مجاور از جمله  رهنگامیدپس از وقوع زلزله و نهایتاً امداد  ،شهرخود 

مراکز  تهران با آن مواجه است. شهرها از جملهب یاری از کالنهای ب یار جدی است که مشکالت و نگرانی

و در اختیار  زلزله های مهندسی سازه وزمینه و اطالعات جدید مهندسی در هاپژوهشتح ی اتی کشور، با 
 است توان تهتاکنون  و غیره های مجهز سازه، مصالح ساختمانینگاری، آزمایشگاهشتابی هداشتن شبک

ایجاد کرده و برای بهبود وضعیت ها سازی آنبرابر زلزله و م اوم ها درهای الزم را برای طراحی ساختمانداده

 این ،در همین راستا .رسدنمیبه نظر کافی این تالش  بدهد، امامهندسی قرار ی هساز در اختیار جامعوساخت

 هاستفادقاب هایی که ساختمانبرای  پس از زلزلهدر زمان وجود آمده به م اله با مطرح کردن شرایط اضطراری
طور م ت یم های بهبرداری از آنوقفه در بهره برخوردار است و یاهمیت خاصاز  در آن زمانها بودن آن

طور کلی تمام و بهنشانی ها، آتشها، درمانگاهبیمارستان مانندشود، موجب افزایش تلفات و خ اارات می

 ونه ی مناسب برای طراحی اینکالبد و سازه ،است مؤثرها در نجات و امداد هایی که استفاده از آنساختمان

تحلی  و  یدارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحله شادهارائهپژوهش  کند.ها معرفی میسااختمان
نتیجه در قالب یک جدول  ،ای است و در انتهامطالعه کتابخانه صورتبهها .  ردآوری دادهاستاستنتاج کیفی 

های ساختماندر  ایو سازه الزامات کالبدیاست که  سؤاالتاین پژوهش در پی پاسخ به این  .استشده ارائه

باید  هاییچه ویژ ی هاساختمانمصالح مناسب این و  چی ت؟شهرهایی مانند تهران در کالن مهم شهری
الزاماً باید بر  های مهم شهریساختمانی دهد که از نظر کالبدی، سازهنتایج نشان میاهم  ؟دنباشداشته 

هایی چنین دارای ویژ یبر شدت نیروهای زلزله و فرم م اوم در برابر زلزله طراحی و هم مؤثراساس عوام  

 .باشدتوزیع یکنواخت جرم در ک  حجم و ارتفاع و نیز وزن کم در فرم کالبدی پالن، 

 

 

 تهران.های مهم شهری، ای، ساختمانسازه ویژ ی ،زلزله، ویژ ی کالبدیکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه -1
زیاد یا ب ااایار زیاد زلزله با خطر  ها، از جمله تهران، در مناطقِتانو مراکز اساا شااهرهای ایرانکالناکثر 
رودبار در سال -، منجی 1331، طبس در سال 1332زهرا در سال های ویرانگر بویین. وقوع زلزلهاندقرار رفته

نی ت ایراننیز مؤید این موضوع است که هیچ جای کشور  1332و بم در ساال  1331  از خطر زلزله در امان 

ب یاری از  دهد کههای  ذشته نشان میحاصا  از زلزله یتجربه (.103، 1333)اساتوار ایزدخواه و ح اینی، 
به دلی  کالبد و های مهم شهری که باید پس از زلزله اقدامات الزم جهت امدادرسانی را انجام دهند، ساختمان

 اند.تخریب شدهسازه نامناسب 

های مهم شهری، وجود آمده در زمان پس از زلزله برای ساختمانشارایط اضطراری بهبررسای  اباین م اله 

شهر ایران ترین کالنمهم عنوانبهشاهر تهران،  درها سااختمان ونه ی مناساب برای طراحی اینکالبد و ساازه
چنین و هم کندرا ت اااهی  می ی آنا، عملکردههاسااااختمانهای معماری خاص این ویژ ی. اساااتپرداخته

پس از زلزله را ارائه زمان اسااتفاده در  برایمکانی را امن و کاربردی  کامالً صااورتبهی آن ازهمشااخصااات سااا

ی االزامات کالبدی و سازهها است که ها، در پی پاسخ به این پرسشم اله با تحلی  و استنتاج داده این .دهدمی
چه  ها،ساااختمانمصااالح مناسااب این  چی اات؟شااهرهایی مانند تهران در کالنهای مهم برای ساااختمان

 ؟دباید داشته باشهایی ویژ ی
 

 روش تحقیق -2
ای و کاربردی اسات و هدف آن توسااعه بوده و از حیث هدف، توسااعهاین م اله از حیث منطق، اسات رایی 

های مهم در خصااوص ساااختمانای برای پس از زلزله و اقداماتی که برنامه تدوین یدانش کاربردی در زمینه

روش  نظرهای مورد نیاز و از دست آوردن دادهچگونگی به بر اساساین پژوهش  مورد بررسای قرار داد. شاهری
 یرد زیرا هدف آن توصیف شرایط حاکم بر سناریوپردازی رویکرد انجام آن در زمره تح ی ات توصایفی قرار می

 -الزامات و راهکارهای توسعه آن است. روش پژوهش حاضر، توصیفی یارائهو  شرایط اضطرارفعال مدیریت فوق

زی محورهای یک موضوع و متن با هدف سااتحلی  محتوا در پی برج اته و تحلیلی از نوع تحلی  محتواسات
عه مطال صورتبه قیتح  نیاطالعات( در ا ی)روش  ردآور قیتح  ابزار .استها واقعیت ارائهتحلی  و توصیف و 

و م االت  یبررساانامه، ی، تهیه پرسااشمرجع و برداشاات اطالعات آمار هایمراجعه به کتابخانه، کتب مرجع

 (.213، 1333فرد و همکاران، )دانایی است مربوطه یهانامهانیپا
 

  عوامل تاثیر گذار در این پژوهش -3

های قرون  ذشته، ان ان هنوز در برابر یابی به ناممکنهای شاگرف در فناوری و دساترغم پیشارفتعلی

و  اه در معرض  درمانده اسااتاساات،  حوادث طبیعی ترینمخربوادث غیرمترقبه طبیعی چون زلزله، که از ح
ه ایران نیز از جمل حادثه مواجه ه تند وبا  شیوبکمرهای دنیا وکش یرد. خ ارات مالی فراوان قرار می تلفات و

ای از چند خرده صفحه کوچک محدود که در بین اوراسیا در شمال مجموعه که خیز جهان استکشورهای زلزله

 30در حرکت اسات. حرکت رو به شامال صافحه عرب اتان با سرعت بیش از  ،و صافحه عرب اتان در جنوب

خورد ی ایران متر در ساال سابب بازشاد ی دریای سار  در جنوب آن و فشارد ی یادشاده سبب چینمیلی
های ایران است )آرین، لرزهاسات که عام  اصالی بیشاتر زمینقرار داده یدائمرا در معرض تنش   ردیده و آن

نوع در ایران به دلی  شرایط خاص جغرافیایی  31در جهان،  شدهشناختهنوع بالیای طبیعی  30 از (1، 1332

نفر بر اثر بالیای طبیعی جان  120000سال  ذشته در ایران  10آمارهای موجود طی  بر اساسافتد. اتفاق می
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خیز کشور حادثه 10بین  قرار  رفتن ایران در (311، 1331اند )شااهرضاایی و  ازرپور، خود را از دسات داده

ویژه اختصاص داشتن حدود شش جهان در آن و به یشدهشناختهطبیعی  یحادثه 31مورد از  30، وقوع جهان
درصاد از تلفات ان اانی ناشاای از وقوع بالیای طبیعی جهان به ایران در م ای اه با ساهم یک درصاادی آن از 

ویژه در مناطق کشور به یدیدهبررسی مناطق آسیب (.2، 2003، اپیر و همکارانس-ی زمین ) وهاجمعیت کره

های عمده در زمان امدادرسانی و دهد بروز مشکالت اجتماعی مردم این مناطق یکی از چالشزده نشان میزلزله

 و قاب  ماندهیباقحدی است که حتی تا پایان عمر یک ن   های اجتماعی بهبازسازی است. عمق شدت آسیب
ثر ریختگی اکهمآید، ناب امانی و برر به چشم میزده در اولین نظآنچه در مناطق بحران م نی ات.ترمیم و التیا

و به همین سبب مناسبات جدیدی  ختهیرهمبهار ان جامعه در محیط زند ی مردم اسات. روال عادی زند ی 

   (.31، 1310شود )زارع، در جامعه ایجاد می
. این شااهر در حال ایران اسااتشااهر تهران، مرکز ساایاساای، اقتصااادی، اجتماعی جمهوری اسااالمی کالن

گ، ناهماهن یبلکه   ترش نبودهاست ،شدهیزیربرنامهمند و قانون صورتبه  اترش اسات، اما این   اترش 

ا را هماهنگی در اجرریزی دقیق و . رفع این معضا  نیز همانند دیگر معضالت، برنامهای داردرویهبی و ناموزون

احتمال وقوع زلزله توان چنین  فت که صورت  رفته می هایبراساس بررسی(. 101، 1310طلبد )زمانی، می
، های شهر تهرانها و ساختماناز سازه %10ویرانی است،  %10ریشاتر  1با بزر ی بیش از شاهر تهران در کالن

تلفاتی در حدود یک و نیم میلیون نفر و چهار میلیون مجروح  های برق، آب،  از و مخابراتشاابکه ازکارافتادن

لرزه در تهران ف ط ( تخریب زمین2000از دید  روه مطالعاتی جایکا ) (32، 1313)مجیدی، در ساعات اولیه 
خیزی و تخریب وجود داشت. این عوام  دیگری در افزایش شدت لرزه مؤثرها نبوده بلکه عوام  منحصر به    

های جنوب و مرکز شاااهر تهران از باال بودن ساااطح آب زیرزمینی و آبرفتی بودن خار در بخش داناعباارت

ای و در نتیجه معمار باید در مرحله طراحی مفهومی، مالحظات سازه شارایطدر این  .(233، 1311)شاهان ی، 

توان به می، میهای ورودی مهندسااای زودهنگاای را مادنظر قرار دهد. تنها به کمک چنین دادهم اااائا  لرزه
و از برنامه و ایده معماری  شدهقیتلفریزی عملکردها، سازه و تاسی ات، خروجی دسات یافت که در آن، برنامه

 (.111، 1310حمایت کنند ) البچی، 

به  تبر ح ب اهمی هاساختمان (،2300ها در برابر زلزله )استاندارد طراحی ساختمان ینامهآیین بر طبق
ایی هساختماندر این  روه ، شوندت  یم می کمو  متوسط، زیاد، ی با اهمیت خیلی زیادیهاساختمان چهار  روه

های برداری از آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهرهبودن آن اساااتفادهقاب قرار دارناد که 

نشانی، مراکز آتش ها،درمانگاه ها،بیمارساتان مانندشاود، طور م ات یم موجب افزایش تلفات و خ اارات میبه
ها، مراکز مخابرات، رادیو و های مراقبت فرود اهرسانی، برجتاسای اات برق ها،، نیرو اهیرساانآبتاسای اات و 

ر نجات ها دهایی که استفاده از آنطور کلی تمام ساختمانو به یرسانکمکتلویزیون، تاسی ات انتظامی، مراکز 

، تهران در 2300 استاندارد (،1) شماره جدول با توجه بهو  (1 - 3، 1313زلزله، استاندارد ) است مؤثرو امداد 

ای برای این پروژه که در شهر تهران قرار سازه م ائ ، لذا بررسی اساتقرار رفتهخطر ن ابی خیلی زیاد زلزله 
 ضروری است.دارد 

 (02، 2022 استانداردایران )بندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم درجه -(1جدول )
 

 استان شهرستان ردیف
 خطر ن بی زلزله

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد

    * تهران تهران 13
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ای خاص همراه با مصالح مناسب باشد که های معماری و سازهباید دارای ویژ یهای مهم شهری ساختمان

بر شدت زلزله، الزامات  مؤثرعوام   بررسیدر زمان پس از زلزله بدون خرابی پابرجا بماند. لذا در این م اله به 
 .استشدهپرداخته  هاساختماندر این  کاررفتهبهکالبدی و مصالح 

 

 بر شدت نیروهای زلزله مؤثرعوامل  -3-1
و  طیف واکنش ،میرایی، یزمان تناوب طبیع، وزن سااااختمانبه  بر شااادت نیروهای زلزله مؤثرعواما  

 :استشدهی هر کدام پرداخته ب تگی دارد که در ادامه به توضیح مختصری درباره پذیریشک 

وزن ج م و نیروی اینرسی برای یک میزان شتاب خاص رابطه م ت یمی وجود بین  :وزن ساختمان -الف 

تر ینهای سنگتری ن بت به ساختمانپذیری کمهای سبک آسیبساختمان خیز،مناطق زلزله بنابراین در؛ دارد
چارچوب فوالدی های چوبی یا های داخلی با مصاااالح بنایی، از تیغهدیوار یجابهتوان منظور می بدین دارناد.

 نمود.استفاده  سبک

ارتفاع، وزن و نوع سی تم  که به  ویندمیمدت زمان انجام یک نوسان کام  به  :1یعزمان تناوب طبی -ب
هر چه ساختمان بلندتر  کهطوریبه ثیر را داردأترین تارتفاع ساختمان بیش و ب اتگی دارد سااختمان یاساازه

د، تر باشسنگینچه ساختمان  هر ،وزن ساختماندر ارتباط با تر خواهد بود. باشد، زمان تناوب ارتعاشش طوالنی

ختی تر و سپذیری بیشا انعطافبای نوع سای اتم سازه. تر خواهد بودزمان تناوب ارتعاش طبیعی آن نیز بیش
 .تری خواهد داشتتر، زمان تناوب طوالنیکم

شاادن از طریق کمکه  کردن انرژی زلزله اسااتدینامیکی ساااختمان میراهای ویژ ی ی ازیک :میرایی -پ

میزان میراشدن انرژی  شود.موجب میداخلی بین اجزای ساختمان  اثرات اصطکار یوسایلههنوساان ب یدامنه

 ب تگی دارد. و جزییات اجرایی ساختمان، اجزا، ایهبرای سی تم ساز کاررفتهبهدر یک سااختمان، به مصاالح 

های ساازهاز  بتن م الح بیشهای ساازههای بتنی و تر از ساازههای چوبی بیشسااختمان میراییطور مثال به

های زلزله شده و احتمال بروز تشدید در ساختمان یا انباشتگی تجمعی ، سبب جذب انرژیییمیرا است.فوالدی 

 .دهد که برای ساختمان ب یار مفید استنیروهای اینرسی ناشی از زلزله را کاهش می
یک بنا، بر واکنش آن ی میرایزمان تناوب ارتعاش و با یک سنجش کمی  :)طیف بازتاب( طیف واکنش -ت

 .دهدرا نشان میلرزه ن بت به زمین

ی م اب  شکنند ی است. مصالح شکننده مانند شیشه یا ن طه درست در پذیریشاک  :پذیریشاک  -ث

. شااودطور نا هانی به حد ارتجاعی خود رسایده و   ایخته می یرد، بهتحت کشاش قرار می کهیهنگامبتن، 
ی های خمیرپذیر نظیر فوالد، ابتدا به حد ارتجاعی خود رسیده و پس از آن شروع به تغییرشک مصاالح شاک 

که در اثر تغییر تا این دهندم اومت نشااان می از خودکنند. این نوع مصااالح، با افزایش نیرو، )پالسااتیک( می

اوم های م ای برای ساختمانهای سازهیفیتترین کپذیری، یکی از مطلوبشک  .های زیاد   ایخته شوندطول
یا  تواند یک تیر)که می لرزه، از م اومت اعضای شکنندههای ناشی از زمیندر برابر زلزله است. ا ر شدت ارتعاش

منجر به فروریختن ساختمان  یقواحتمالبهشده، نا هان   یخته شده و یک ستون باشد( فراتر رود، عضو یاد

ها به ت لیم رسیده و رفتار خمیری از خود به نمایش مصالح آن پذیر باشند،شک  چه اعضا،ناناما چ؛ خواهد شد

شااک  خمیری، یک عضااو کنند. طی فرایند تغییرهای به ن اابت بزر ی را تحم  میشااک  ذارند و تغییرمی
ه کچرا ر سودمند است،که این رفتار برای ساختمان ب یا کندخود جذب میای را بههای لرزهپذیر، انرژیشاک 

                                                 
1- Natural period of vibration 
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 ،پذیریتوان  فت که شک می بنابراین،؛ ای را تجربه خواهد کردصاورت، سااختمان شاتاب فزایندهغیر این در

  (.23-32 ،1310) البچی،  دهدساختمان را افزایش می مؤثر میراییسطح 
 

  های مهم شهریساختمان الزامات کالبدی -3-2
در  که ای م اوم در برابر زلزله موجود اساتبرای سااخت سااازه نرم، ی صاالب واساازه کلی دو روشطوربه

 یقدربهکه سازه طوریهب .های جانبی سازه تحت اثرات زلزله استپارامتر طراحی تغییر شاک  ،صالب یساازه
توانایی جذب  ،نماید و بای اتی با انتخاب اجزا ب یار م اومشاود که کلیه انرژی را جذب میصالب سااخته می

 ی کهبر شتو  پذیری سازه در برابر حرکات رفتپارامتر انعطاف، سازه نرماز سویی دیگر در  ژی را به سازه داد.انر

انرژی را با حرکات نوسانی ، صورت که سازه یرد. بدینمی قرار استفاده موردناشی از خاصیت خمیری آن است 
 .(2، 1311ح ینی،) کندو درصد میرایی آزاد می

بندی ها بر ح ب شک  به دو  روه منظم و نامنظم دستهبندی ساختمان،  روه2300 استانداردبا توجه به 

 های زیر است:دارای ویژ ی منظم بودن در پالنتواند باشد. ها در پالن و ارتفاع میساختمانشوند؛ که نظم می

ه ک ت ریبی مت ارن ن ابت به محورهای اصلی ساختمان طوربهپالن سااختمان دارای شاک  مت ارن و یا  -
چنین، در صاااورت وجود ها قرار دارند، باشااد. همعناصاار م اوم در برابر زلزله، در امتداد آن طورمعمولبه

درصد بعد خارجی ساختمان در آن امتداد  23آمد ی در پالن، اندازه آن در هر امتداد از یا پیش یفرورفتگ

 تجاوز ننماید؛
درصد  20ر هر طب ه فاصاله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان از د -

 بعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نباشد؛

درصد بیشتر نبوده و مجموع  30تغییرات نا هانی در سختی دیافرا م هر طب ه ن بت به طب ات مجاور از  -

 فرا م تجاوز ننماید؛درصد سطح دیا 30سطوح بازشو در آن از 
در م ایر انت ال نیروی جانبی به زمین، ان طاعی مانند تغییر صفحه اجزای باربر جانبی در طب ات وجود  -

 نداشته باشد؛

 20در هر طب ه حداکثر تغییر مکان ن ابی در انتهای سااختمان، با احت ااب پیچش تصادفی، بیشتر از  -
 ی ساختمان در آن طب ه اختالف نداشته باشد.درصد با متوسط تغییر مکان ن بی دو انتها

طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز  ، باید واجد خصاوصیات زیر باشد:یطورکلبهپالن سااختمان 

 هایرفتگیها و پسآمد یپیشقرینه و یا نزدیک به قرینه باشااد و  ن اابت به هر دو محور اصاالی، ننماید

 نامناسب نداشته باشد.

 شام  خصوصیات زیر است: ارتفاع منظم بودن در

 یثنااستبهای، جرم هیچ طب ه کهیطوربهطور ت ریبی یکنواخت باشد توزیع جرم در ارتفاع سااختمان، به -

 درصد تغییر نداشته باشد؛ 30 بام و خرپشته بام ن بت به جرم طب ه زیر خود بیشتر از

درصد  30نبی طب ه روی خود و یا کمتر از درصد سختی جا 10ای کمتر از سختی جانبی در هیچ طب ه -

شده در عنوان یای که سختی جانبی آن کمتر از محدودهمتوسط سختی سه طب ه روی خود نباشد. طب ه

 ؛شودپذیر تل ی شده و طب ه نرم نامیده میاین بند باشد، انعطاف

درصد م اومت جانبی طب ه روی خود نباشد. م اومت هر طب ه  30ای کمتر از م اومت جانبی هیچ طب ه -
تحم   موردنظربرابر باا مجموع م ااومات جاانبی کلیاه اجزای م اومی اسااات که برش طب ه را در جهت 

در این بند باشد، ضعیف تل ی شده و  شادهعنوانای که م اومت جانبی آن کمتر از حدود نمایند. طب همی

 شود.نامیده میطب ه ضعیف 
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 ماتریس متشکل از چهار شکل پایه در طراحی ساختمان - (3) شکل

 (1341اقتباس از )حسینی، 

 

 های منظم باشد.های ساختمانشود که فاقد ویژ یهایی اتالق میهای نامنظم: به ساختمانساختمان

. استشادهپالن و نما نمایش داده  صاورتبهم اوم در برابر زلزله های ، فرم(3( و )2(، )1شاک  )در ساه 
 صورتبهبع، م تطی  و دایره و مثلث های سااده هندسی در پالن همانند مرطور که مشاخ  اسات فرمهمان

و استفاده از درز ان طاع و  های پیچیده، ترکیب این احجامدر فرم کام  و یا از کنار پخ خورده در اولویت ه تند.

 کند.ای کمک میانب اط مناسب به پایداری سازه

 
 
 

 
 

 

 

 
 

که با هر پالن و نما چگونه، فرمی  استآمده، در ماتری ای چگونگی استفاده از تصاویر قبلی (3شاک  )در 

 شود.پایدار حاص  می

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 های مهم شهریمناسب برای ساختمان مصالحسازه و  -3-3
 .استشدهدر این ق مت به بررسی سازه و مصالح مناسب برای این مرکز پرداخته 

 سازه -3-3-1

ی در م اومت در برابر نیروهای جانب نیتأماستفاده از دیوار برشی بتنی برای  سازه بتنی با دیوار برشی: -الف

، شود ) البچیدر این روش تمامی نیروی جانبی توسط دیوار برشی بتن م لح تحم  می ها است کهساختمان

 یالرزه بارهای تحت اما داشته را ث لی بارهای تحم  قابلیت بتنی سازه هایساتون و تیر (. چنانچه31، 1331
 مالاع از و شده دیوارها این توسط ایلرزه جانبی نیروی جذب باعث برشی دیوار نمودن اضافه باشد پذیرآسیب

 چهار ای دو تنها نمودن اضافه نتیجه در. نمایدمی جلو یری هاستون و تیرها به ایلرزه هایشک  تغییر و نیروها

 پیچیده ساده و پالن -(2) شکل

 (1341اقتباس از )حسینی، 

 

 پیچیده و سادهی نما -(1) شکل

 (1341حسینی، )اقتباس از 
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 .(1هیبلندپا هایسازه مشاور )مهندسان  رددمی هاستون و تیرها تمامی پذیریآسیب کاهش باعث برشی دیوار

 هایساختمانکه به دلی  همین وزن زیاد، برای  وزن زیاد سازه آن اشاره کرد توان بهمعایب این سی تم، میاز 
 مناسب نی ت. مهم شهری،

در وسط و دو  3شدهمنب طاستایرن سی تم از یک الیه عایق پلی : این2یعدبُساههای سای اتم پان  -ب

)وادارهای برشی( به هم متص  های فلزی ی مفتولوسیلهکه به شاده اساتسااختهی فلزی در طرفین، شابکه

های . عناصر اصلی در این سی تم پان 3شودهای فلزی پاشیده میپس از نصاب، بتن بر روی شابکه اند وشاده
(. از 222، 1331 ونه عضو باربر خطی مانند تیر و ستون وجود ندارد ) البچی، دیواری و س فی ه تند و هیچ

لح، های اجرا، کاهش نیروی ان اانی مورد نیاز، عدمهزینهکاهش ن ابی توان به مزایای این روش می اتالف مصا

کیفیت بهتر، واب اااتگی کمتر زمان اجرا به مورد نیاز، کاهش زمان اجرا، امکان کنترل آالتماشاااینتنوع عادم
 کاریسفتزمان تاسی ات با اجرای همو  مطمئنشرایط جوی، تعداد محدود تجهیزات نصب، ساختار یکپارچه و 

ی جویصرفه ب یار مهم است، ها ونه ساختماناینبرای طراحی های این سازه که ویژ ی ینترمهماز  اره نمود.اش

معمولی کمتر اسااات و در صاااورت اجرای ها از دیوار وزن نهایی آنف انرژی با ایجاد عایق حرارتی و در مصاار

طور معمول بیشااترین وقوع زلزله به هنگام صااحیح، یکپارچگی و م اومت ب اایار خوبی در برابر زلزله دارند.
علت پیوستگی اجزای سازه، خطر ریزش جانی ناشی از ریزش س ف و دیوارهاست، اما در این سی تم به صدمات

)مبحث  آرمهبتنهای ای این سی تم باید ضوابط طرح و اجرای ساختمانی ساازهرساد. در طراحبه حداق  می

-231تبر رعایت  ردد )همان، های معنامهنهم م ررات ملی سااختمان( و ساایر م ررات ملی ساختمان و آیین
232.) 

 س ف -3-3-2

که در زلزله بهتر عم   استهای دال دو طرفه بتنی از نوع سا ف سای اتم واف  )تیرهای مشابک(: -الف

های یک طب ه کند. اندازه سااتونکند و این نوع ساا ف نیروی زلزله را بهتر به دیوارهای برشاای منت   میمی
. به ازای حدود شده است رفتهمتر در نظر سانتی 33*33های دو و سه طب ه متر و در ساختمانسانتی 23*23

 برز ریادامه دارند ) یونفونداسکه این درزها تا روی  شده است رفتهاع در نظر  طمتر طول، یک درز ان 30هر 

 (.113، 1333نائینی، 

های س ف تواند یکی از روشعدی میبُهای سهروش اجرای س ف در سی تم پان   چی:سای تم پان  -ب

های ان نصب پ، تیرهای با جان باز و یا دال بتنی( باشد. الزم است بلوررچهیتپانلی یا س ف غیرپانلی )مانند 

ین چنپاشای دیوارها انجام شود و در مح  اتصال به دیوارها، شناژ اف ی تعبیه شود. همسا ف پیش از اتمام بتن
ها در ی حداکثر بین شمعبینی شاود. فاصلهطول دهانه پیش 200/1در وساط دهانه باید خیز منفی به م دار 

 (.233، 1331) البچی،  استمتر  3/1های س ف بین پان  شدهواقعهای طول تیرچه

 دیوار داخلی و خارجی -3-3-3

ای ه تند که از ترکیب ساختارهای سبک و م اوم در برابر زلزله: 3خشک وسازسااخت هایی اتمسا -الف
شدن  سبک منظوربه شوند.های سبک فوالدی  الوانیزه ساخته میسیمانی( و پروفی های  انپ)های  چی  انپ

 (.113همان، ) استشدهخشک استفاده  وسازساخت از سی تمهرچه بیشتر بناها، 

                                                 
1- www.whstruc.com 

2- 3D Sandeich Panels 

3- Extended Poly Styrene (EPS) 

3- Shotcrete 
3- Dry Wall 
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فلزی  یشده در وسط و دو شبکهاستایرن منب طاین سی تم از یک الیه عایق پلی چی: سی تم پان  -ب

ان در زم ؛ کهاندهم متص  شدههای فلزی )وادارهای برشی( بهمفتول ییلهوسبهکه  استشدهدر طرفین ساخته 
پان  مبنا نصب و شاقول شود. در مح  اتصال دو  عنوانبهترین ن طه دیوار خارجی نصب باید یک پان  در  وشه

تا تشکی  خاموت  شک  باید طوری چ بیده و عمود برهم قرار یرند Uاتصاال دیوار عمود بر هم، میلگردهای 

 باشد.یم داشتهریزی در مح  ت اطع عملکرد کالف قاب ته داده و پس از بتن

 پنجره -3-3-3
های جای شیشه در بخشهای مناسب ب زینه عنوانبهترین ماده شفافی است که سخت :1کربناتپلی -الف

شفافیت  ورق، این رنگ و تنوع تنوع ساختاریبه توان از مزایا می  یرد.قرار می مورداستفادهمختلف ساختمانی 

عالوه بر عدم تحمی  وزن اضافه به سازه موجود که  کربناتورق پلی وزن بودن ، سبکپذیری و م اوم بودو ضربه
 هزینه کاهش حرارتی و در نتیجه تبادلعدم، اسااتخود عام  ب اایار مهم در مورد م اومت در برابر زلزله نیز 

 انساختم ضعف ن اط همیشه هاپنجره و ایشیشه هایبودن، درب نشکن و عایق صوتی، ل مختلففصو در انرژی

توان جلو یری نمود استفاده از این ورق هم از خطرات شک تگی می با که است زلزله رخداد مورد در خصوصهب

 .2، اشاره کرد رددکربنات از میزان وزن آوار احتمالی نیز کاسته میو هم با توجه به وزن سبک ورق پلی
های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است. ها ن بت به شیشهاین شیشه شایشاه لمینیت: -ب

لی که می خردشدهشایشه معمولی در اثر شک ت به قطعات درشت و برنده  توانند منجر به خ ارات جانی و ما

ر ها در اثهای معمولی وضعیت بهتری دارند. این شیشههای ساکوریت در م ای ه با شیشهعظیم  ردد. شایشاه
خطر جانی ندارند و در زمان زلزله خطر کمتری   ونهیچهشوند که قطعات ریز و غیر برنده خرد می شک ت به

 های معمولی دارد.ن بت به شیشه

 فونداسیون -3-3-3

ی اروش جدید برای کاهش تغییر مکان ن بی و شتاب طب های سی تم جداساز لرزه ای:جداساز لرزه -الف
های از زمان تناوب لرزهینزماین سای اتم با جذب و اتالف بخشای از انرژی ورودی ناشی از  کهیطوربهاسات 

جداکردن بخش یا ک  سازه را از  یطورکلبهکند. حاوی انرژی زلزله فاصله  رفته و از عم  تشدید جلو یری می

ها با چند روش و هدف در ای سازه ویند. به ازی لرزهای میکاهش پاساخ زلزله جداسازی لرزه منظوربهزمین 
 ری،پذیاز: افزایش ظرفیت سازه به لحاظ سختی و م اومت و شک  اندعبارتها شوند که عمده آننظر  رفته می

 (.1333ای با اساتفاده از سی تم جدا ر و اتالف کننده انرژی )سرمتینی، کاهش جرم ساازه و کاهش نیاز لرزه

های کنند به طرق ممکن سااختمان را از جنبشبه اازی تالش میطراحان و متخصاصاین این نوع سای اتم 
شااود و سااازی میجانبی، موجب ازدیاد هزینه م اوم م اومت ینتأمجدا نمایند. افزایش سااختی و  ایلرزهینزم

ا هدف اصلی در م اوم اهد بود.اثرات آن در به هم خوردن معماری ناشای از به اازی ب ایار شادید خو ب سازی 

ای ههای ب یار زیاد در طب ات سخت و تغییر مکانشتاب تواند سبب ایجادی جانبی است که میافزایش ساخت

که این دو عام  عالوه بر طوری(. به313-310، 1131جانبی بزر ی در طب ات نرم سااازه شااود )آندرساان، 
اشکال کند. هدف ای و محتویات آن نیز ایجاد توانند در عملکرد اجزای ساازهساازی میمشاکالت اجرای م اوم

داساز  یری از جاصلی در این روش، جلو یری از انت ال سی تم نیروی زلزله از پی به سازه است در نتیجه بهره

چنین هدف هم. (33باشد )همان،  مؤثرتواند کند میای که سازه روی خود را از بخش زیرین خود جدا میلرزه
طور معمول برای کاهش هزینه سازه نی ت، بلکه هدف کنترل خ ارت ای بههای جدا ر لرزهطراحی سای اتم

                                                 
1- Polycarbonate 
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 در برخی بناهای کهیطوربهطور ت ریبی یک ایده قدیمی است، این روش به وارده به سازه و محتویات آن است.

ال که در چندین س استشدهمشاهده  ینوعبهتاریخی نظیر پاسار اد و بعضی از بناهای سنتی شمال کشور نیز 
شود در هایی با درجه اهمیت زیاد و خیلی زیاد استفاده میو خ ارات در ساختمان تلفاتکاهش  منظوربهاخیر 

ه لرزه، از زمان تناوباین سای اتم با جذب و اتالف بخشی از انرژی ورودی ناشی از زمین های حاوی انرژی زلزل

 کند.دور  ردیده و از عم  تشدید جلو یری می

 

 ها و بحثیافته -9
شود و در ادامه به بررسی بر زلزله انتخاب می مؤثردر این ق امت ابتدا ساازه و مصالح مناسب بر اساس عوام  

 .استشدهپرداخته  های مهم شهریساختمانالزامات کالبدی 
 

 بر زلزله مؤثرانتخاب سازه و مصالح مناسب بر اساس عوامل  -9-1
این  تواند به بار آورد؛می که یک زلزلههای ان اااانی چون تلفات و فاجعههمهایی باا توجه به آثار و پیامد

ها آثار سوء آن حتی تا سال کهیطوربهو لطمات اجتماعی بر جای بگذارد،  تواند خ اارات اقتصاادیبحران می
ا طبیعی صورت  تری در م ابله با این بالی های دقیق و هوشمندانهریزیبرنامه باید، بنابراین بماندباقی  ب یرد. 

 طیف واکنش، میرایی، یزمان تناوب طبیع، وزن ساختمانزلزله که شام   نیروهای شدت بر مؤثر بررسی عوام 

 :استشدهتوضیح داده به اختصار  (2) جدولکه در  شداست، نتایج زیر حاص   پذیریشک و 
نحوه صاحیح اجرا، آشانایی معماران با مصاالح سبک ساختمانی مطرح شد که  در م اب  وزن سااختمان،

 های، هم در نحوه ساختاری اجرا و سی تمیردقرار   دهندهی تشکتواند در انتخاب مصالح ساازی هم میسابک

ز ا ای سبک اشاره کرد که استفادهتوان به مصالح و م اطع سازهمی ،ساختمان یسازی سازهساختمانی. در سبک

خصوصیات آن ن بت م اومت به وزن باال است و در م ای ه با  ینترمهمکه از  مصالح سبک و م اوم مانند فوالد
 یدشدهتول، امروزه بتن سبک نیز هادانهسانگتر اسات. در رابطه با بتن، با تغییر اختالط و بتن معمولی سابک

مناسبی است که با مواد تری دارد انتخاب فلزی که وزن پایین یسازه ،های مهم شهریساختماناما برای  اسات

تواند ای ساختمان میای و غیرسازهسازه عناصر در سازیسبک .شاودضادحریق روی ساازه فلزی پوشاانده می
طور به باشد. مؤثرهای نما ها و پوششصورت بگیرد که در کاهش وزن عناصر ساختمان از جمله دیوارها، س ف

داده به ساختمان در هنگام  یروهاینکاهش  هاساختماندر  یسازسبکترین هدف اصلی ان  فت کهتوکلی می

 مصالح یجابهاستفاده از مصالح سبک تواند باشد، به دو صاورت می یساازسابکمفهوم  ؛ کهوقوع زلزله اسات

 . رفتن وزن مصالحای ساختمان بدون در نظر طراحی بهینه سی تم سازهو  وسازساختسنگین و سنتی در 
و زمان تناوب با ارتفاع  استبر آن  مؤثرکه ارتفاع ساختمان یکی از عوام   در رابطه با زمان تناوب طبیعی

در طب ات یک، دو و در نهایت ساااه طب ه تعریف  مهمهای ارتباط م اات یم دارد، در نتیجه ارتفاع ساااختمان

 طورمعمولبهکه سازه از نوع قاب خمشی، با توجه به این ها، ونه ساختماناینای . نوع سای اتم سازهشاودمی
ت که ای قابی اسسی تم سازهکه  سازه قاب خمشی خرپاییی دیوار برشی است در نتیجه پذیرتر از سازهانعطاف

م این سی ت .استشده رفته ، بهره یردقرار می مورداساتفادهزیاد  ین ابطور بههای با عرض دهانه برای ساازه

این . کندوزن کمتری را فراهم میبه ن بت قاب خمشی ساده، سختی جانبی باالتر و  یهاسازهقابی، ن بت به 
های مجهز به این سی تم، قادر به م اومت در برابر سازه کهینانیز به دلی   ،های قاب خمشی خرپایی ویژهسازه

 .استرفته ب یاری قرار  موردتوجهای بزرگ است، حوادث لرزه

که یک روش مناسب برای  استشدهای استفاده و طیف واکنش از سی تم جداساز لرزهمیرایی  یدر زمینه

ی ا ردد. جداساز لرزهای میهاست که موجب کاهش تغییر مکان ن بی و شتاب طب هزلزله بر سازه یرتأثکاهش 
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 یرکلطوبه .شوندبرابر زلزله در نظر  رفته میها در یک روش کنترل غیرفعال برای کاهش پاسخ سازه عنوانبه

. در شود فته میای کاهش پاسخ زلزله را جداسازی لرزه منظوربهجداکردن بخشای از سازه یا ک  آن از زمین 
 یرند که این وساایله، عام  های جداساااز در ترازی از ساای ااتم و نزدیک به پی، قرار میاین روش، نشاایمن

راز های فاصله در تشاود. سی تم جدا ر با متمرکز کردن تغییر مکانپایه زیرین میجداساازی بخش فوقانی از 

تا حد زیادی از  شاود ساختماناهم سااخته که سابب میساازه را فر یازموردنپذیری جداساازی شاده، انعطاف

ار آید که فرکانس آن ب یر این شارایط سای اتمی به وجود میساازد. دهای اف ی حرکت زمین جدا میمولفه
اساتفاده از این جداسااازها  ،های با اهمیت خیلی زیادسااختمانلرزه اسات که تر از فرکانس غالب زمینکوچک

 .استالزامی 
 زلزله یروهایبر شدت ن مؤثر یعوامل -(2جدول )

 

 پیشنهادی حلراه توضیح عوامل

 وزن ساختمان
 یترکم یریپذبیسبک آس ساختمان

 ترنیسنگ ن بت به ساختمان 

 یفوالد چارچوب ای یچوب یهاغهیت رینظسازی، سبک

 سبک

 زمان

 تناوب

 یعیطب 

ارتفاع 

 ساختمان

هر چه ساختمان بلندتر، زمان تناوب 

 تریارتعاشش طوالن

 در طب ات یک، دو هاتمانارتفاع ساخ

 و در نهایت سه طب ه

وزن 
 ساختمان

زمان تناوب  تر،نیهرچه ساختمان سنگ
 ترشیب یعیارتعاش طب

 سازیسبک

 م تینوع س

 یاسازه

 یو سخت ترشیب یریپذانعطافسازه با 

 تریتر، زمان تناوب طوالنکم
 سازه قاب خمشی خرپایی

 میرایی

 یاسازه  تمیس یبرا کاررفتهبهمصالح 

 ساختمان یهیب  یبرا شدهاستفادهمصالح  ایاستفاده از سی تم جداساز لرزه

 ساختمان ییاجرا اتییجز

 واکنش فیط
ر یک بنا، ب میراییزمان تناوب ارتعاش و با سنجش کمی 

 دهدرا نشان میلرزه واکنش آن ن بت به زمین
 ایسی تم جداساز لرزهاستفاده از  

 فوالد رینظ رپذیمصالح شک استفاده از  یریپذشکل

 

 الزامات کالبدی -9-2
ای از آن خالصه ،(3جدول )در  ؛ کهشادذکر  هرکدام یاتو خصاوصاهای معماری م اوم در برابر زلزله فرم
 انتخاب شد.ها  ونه ساختمانمنظم در پالن و ارتفاع برای این ، ساختمانآمده است

 

 مقاوم در برابر زلزله یفرم معمار -(3جدول )

 منظم هایساختمان

 در پالن

 نهیبه قر کینزد ایو  نهیقر ین بت به هر دو محور اصل

 از سه برابر عرضطول ساختمان 

 نامناسب نداشته هایرفتگیو پس هاآمد یشیپ

 در ارتفاع

 کنواختی یبت ری طورجرم به عیتوز

 درصد سختی 10ای کمتر از سختی جانبی در هیچ طب ه

 خود نباشد یطب ه رو یدرصد م اومت جانب 30کمتر از  ایطب ه چیه یم اومت جانب

 منظم هایساختمان هاییژ یو فاقد نامنظم هایساختمان
 

های م اوم در برابر زلزله، دو فرم ساده که همان استفاده از اشکال اصلی هندسی مانند مربع، در مبحث فرم

چیده و فرم پی صورت کام  و یا از کنار پخ خورده باشدتواند بهبررسی شد که می استم تطی ، مثلث و دایره 
 استذکرشدهای از این مطالب ، خالصه(3جدول ). در استهم و استفاده از درز ان طاع  که ترکیب این احجام با

 تواند انتخاب شود.میها  ونه ساختماناینها برای که هر کدام از این شک 
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 مقاوم در برابر زلزله یفرم معمار -(9جدول )

 سادهفرم 

 مربع کام  یا از کنار پخ خورده

 پخ خوردهم تطی  کام  یا از کنار 

 دایره کام  یا از کنار پخ خورده

 مثلث کام  یا از کنار پخ خورده

 ترکیب احجام ساده + درز ان طاع فرم پیچیده

 

 نتیجه -5
 انتخاب و م اوممعماری فرم همراه با  دسترسقاب الگویی مدون و  ارائهنشان داد که با  شدهانجاممطالعات 

ا پس از زلزله پابرجا و م تحکم باقی میهای مهم شهری که سااختمانبرای  ساازه و مصاالح مناساب ب ماند و 

ای سازهمختلف  هایویژ یبا توجه به دهد. به افراد مح ، میزان خ ارت جانی را کاهش می موقعبه یامدادرسان

 های کلی یک ساختمانعالوه بر ویژ ی، قرار  رفت موردبحثدر بخش قبلی این م اله  کهها  ونه ساختماناین
در مناطق لرزهکه  ویژهمربوط به ساختمان  معماری دیگر همشخص ینچند، ذکرشده عملکردهایبا هر یک از 

 :استها به شرح زیر آن نیترمهمکه  را باید داشته باشد شدهواقع خیز

 ؛در برابر زلزله دارای فرم م اوم -

است به  هاآنبودن ارتفاعکمها ساختمان اینهای مهم ویژ ی)حداکثر سه طب ه(، یکی از  ارتفاع کم دارای -
 ؛قرار  یرد مورداستفاده این دلی  که در زمان پس از زلزله آسان ور نباید

 ؛نمای ب یار سبکسازه، مصالح و داشتن  -

 ازیوردنمکاربرد با توجه به  یراحتبهبتوانند  فضاهای ت  یم کهیطوربهجداشدنی  یهاشانیپارتداشاتن  -
 ؛شودی فراهم میریپذقیو تطب یریپذانعطافکنند و از این طریق فضاها قابلیت  تغییر

( 3قالب جدول ) در، موارد زیر ارتباط با سازه و مصالح مناسبها، در ها و پردازش آنبا بررسای تمام داده -

 شود:پیشنهاد می

 شدهانتخابسازه و مصالح  -(5جدول )

 سازه
 بُعدیسههای سی تم پان 

 اسکلت سازه یرو قیپوشش ضد حر یاجراسازه فلزی همراه با 

 سقف
 سی تم واف  )تیرهای مشبک(

  چیپان 

 پنجره
 کربناتهای پلیورق

 های سکوریتشیشه

 ی چپان  یو خارج یداخل وارید

 ایجداساز لرزه بتنی همراه با فونداسیون

 
توضیحات در  ارائهی م دماتی، همراه با که این م اله، تنها یک مطالعه توان خاطر نشاان کرددر انتها می 

شهری همانند تهران است که با توجه به مشکالتی که در زمان پس در کالن های مهم شهریساختمانخصوص 
در همین  .ریزی در این خصاوص صورت  یرداز زلزله برای شاهر تهران اتفاق خواهد افتاد، باید در آینده برنامه

در کلیه مناطق  هاساختمانانتخاب سایت مناسب برای احداث این شاود که در خصاوص راساتا پیشانهاد می

 صورت  یرد.مطالعاتی تهران 
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 نابع و مراجعم
 .1، 12نامه شماره ها، ویژهلرزه، ماهنامه شهرداریشناختی زمینآرین، مهران؛ ایران و دالی  زمین[ 1]

های زلزله، ترجمه: علی شریفی، رسول میرقادری و (. طراحی سازه1131کری توفر آرنولد و دیگران؛ )آندرسن، جیمز؛ [ 2]

 فرزاد نعیم، نشر دانشگاهی، چاپ دوم.

(، ویرایش سوم، مرکز تح ی ات ساختمان و م کن، 2300ها در برابر زلزله )استاندارد نامه طراحی ساختمانآیین[ 3]
 .1333 دهم،چاپ  وزارت م کن و شهرسازی،

برای  محلهمراکز خودامدادی امکانات  یریکار به(. مطالعات 1333خواه، یاسمین؛ ح ینی، محمود؛ )استوار ایزد[ 3]

 شناسی و مهندسی زلزله.المللی زلزلهکاهش پایدار خطرپذیری در برابر زلزله، پژوهشگاه بین

 ارشد معماری، دانشگاه کارشناسى نامهپایان(. پارر زلزله، مرکزی برای فردای زلزله، 1333برز ری نائینی، فائزه؛ )[ 3]
 استاد راهنما: دکتر رضا بهبهانی، استاد مشاور: ویدا نوروزبوازجانی. مرکز؛ تهران اسالمى آزاد

 1311تهران، ح ینی، م. جزوه درسی، قطب علمی فناوری معماری دانشگاه  [3]

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکرد جامع، تهران، صفار، فرد، ح ن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل؛ روشدانایی [1]

1333. 
نامه دانش مدیریت های اجتماعی، فص های ایران در سه دهه اخیر با تاکید بر چالشهایی از زلزله[ زارع، مهدی. درس3]
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