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چكيده
ساااب هی زلزله شاادید در شااهر تهران ،وجود ا های متعددی در اطراف و داخ این ش ااهر ،تخریب
ساختمانهای مهم شهری ،قطع شریان های حیاتی پس از زلزله ،عملی نبودن استفاده از نیروهای امدادی
خود شهر ،پس از وقوع زلزله و نهایت اً امداد دیرهنگام در زمان پس از زلزله از سوی شهرهای مجاور از جمله
مشکالت و نگرانیهای ب یار جدی است که ب یاری از کالن شهرها از جمله تهران با آن مواجه است .مراکز
تح ی اتی کشور ،با پژوهشها و اطالعات جدید مهندسی در زمینههای مهندسی سازه و زلزله و در اختیار
داشتن شبکهی شتابنگاری ،آزمایشگاه های مجهز سازه ،مصالح ساختمانی و غیره تاکنون توان ته است
داده های الزم را برای طراحی ساختمانها در برابر زلزله و م اوم سازی آنها ایجاد کرده و برای بهبود وضعیت
ساختو ساز در اختیار جامعهی مهندسی قرار بدهد ،اما این تالش کافی به نظر نمیرسد .در همین راستا ،این
م اله با مطرح کردن شرایط اضطراری بهوجود آمده در زمان پس از زلزله برای ساختمانهایی که قاب استفاده
بودن آنها در آن زمان از اهمیت خاصی برخوردار است و وقفه در بهرهبرداری از آنهای بهطور م ت یم
موجب افزایش تلفات و خ اارات میشود ،مانند بیمارستانها ،درمانگاهها ،آتشنشانی و بهطور کلی تمام
ساختمانهایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر است ،کالبد و سازه ی مناسب برای طراحی این ونه
سااختمانها معرفی میکند .پژوهش ارائه شاده دارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحلهی تحلی و
استنتاج کیفی است .ردآوری دادهها بهصورت مطالعه کتابخانهای است و در انتها ،نتیجه در قالب یک جدول
ارائه شدهاست .این پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت است که الزامات کالبدی و سازهای در ساختمانهای
مهم شهری در کالن شهرهایی مانند تهران چی ت؟ و مصالح مناسب این ساختمانها چه ویژ یهایی باید
داشته باشند؟ اهم نتایج نشان می دهد که از نظر کالبدی ،سازهی ساختمانهای مهم شهری الزام اً باید بر
اساس عوام مؤثر بر شدت نیروهای زلزله و فرم م اوم در برابر زلزله طراحی و هم چنین دارای ویژ یهایی
در فرم کالبدی پالن ،توزیع یکنواخت جرم در ک حجم و ارتفاع و نیز وزن کم باشد.

واژگان کلیدی :زلزله ،ویژ ی کالبدی ،ویژ ی سازهای ،ساختمانهای مهم شهری ،تهران.
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 -1مقدمه
اکثر کالنشااهرهای ایران و مراکز اسااتانها ،از جمله تهران ،در مناطقِ با خطر زلزله زیاد یا ب ااایار زیاد
قرار رفتهاند  .وقوع زلزلههای ویرانگر بویینزهرا در سال  ،1332طبس در سال  ،1331منجی -رودبار در سال
 1331و بم در ساال  1332نیز مؤید این موضوع است که هیچ جای کشور ایران از خطر زلزله در امان نی ت
(اساتوار ایزدخواه و ح اینی .) 103 ،1333 ،تجربهی حاصا از زلزلههای ذشته نشان میدهد که ب یاری از
ساختمان های مهم شهری که باید پس از زلزله اقدامات الزم جهت امدادرسانی را انجام دهند ،به دلی کالبد و
سازه نامناسب تخریب شدهاند.
این م اله با بررسای شارایط اضطراری بهوجود آمده در زمان پس از زلزله برای ساختمانهای مهم شهری،
کالبد و ساازهی مناساب برای طراحی این ونه سااختمانها در شاهر تهران ،به عنوان مهمترین کالنشهر ایران
پرداختهاسااات .ویژ یهای معماری خاص این سااااختمانها ،عملکردهای آن را ت اااهی میکند و همچنین
مشااخصااات سااازهای آن بهصااورت کامالً امن و کاربردی مکانی را برای اسااتفاده در زمان پس از زلزله را ارائه
میدهد .این م اله با تحلی و استنتاج دادهها ،در پی پاسخ به این پرسشها است که الزامات کالبدی و سازهای
برای ساااختمانهای مهم در کالنشااهرهایی مانند تهران چی اات؟ مصااالح مناسااب این ساااختمانها ،چه
ویژ یهایی باید داشته باشد؟

 -2روش تحقیق
این م اله از حیث منطق ،اسات رایی بوده و از حیث هدف ،توسااعهای و کاربردی اسات و هدف آن توسااعه
دانش کاربردی در زمینهی تدوین برنامهای برای پس از زلزله و اقداماتی که در خصااوص ساااختمانهای مهم
شاهری مورد بررسای قرار داد .این پژوهش بر اساس چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز و از نظر روش
انجام آن در زمره تح ی ات توصایفی قرار می یرد زیرا هدف آن توصیف شرایط حاکم بر سناریوپردازی رویکرد
فوقفعال مدیریت شرایط اضطرار و ارائهی الزامات و راهکارهای توسعه آن است .روش پژوهش حاضر ،توصیفی -
تحلیلی از نوع تحلی محتواسات و تحلی محتوا در پی برج اتهساا زی محورهای یک موضوع و متن با هدف
تحلی و توصیف و ارائه واقعیتها است .ابزار تح یق (روش ردآوری اطالعات) در این تح یق بهصورت مطالعه
کتب مرجع ،مراجعه به کتابخانههای مرجع و برداشاات اطالعات آماری ،تهیه پرسااشنامه ،بررساای م االت و
پا یاننامههای مربوطه است (داناییفرد و همکاران.) 213 ،1333 ،

 -3عوامل تاثیر گذار در این پژوهش
علیرغم پیشارفتهای شاگرف در فناوری و دسات یابی به ناممکنهای قرون ذشته ،ان ان هنوز در برابر
ح وادث غیرمترقبه طبیعی چون زلزله ،که از مخربترین حوادث طبیعی اساات ،درمانده اساات و اه در معرض
تلفات و خ ارات مالی فراوان قرار می یرد .کشورهای دنیا کموبیش با حادثه مواجه ه تند و ایران نیز از جمل ه
کشورهای زلزلهخیز جهان است که مجموعهای از چند خرده صفحه کوچک محدود که در بین اوراسیا در شمال
و صافحه عرب اتان در جنوب ،در حرکت اسات .حرکت رو به شامال صافحه عرب اتان با سرعت بیش از 30
میلی متر در ساال سابب بازشاد ی دریای سار در جنوب آن و فشارد ی یادشاده سبب چینخورد ی ایران
ردیده و آن را در معرض تنش دائمی قرار دادهاسات که عام اصالی بیشاتر زمینلرزههای ایران است (آرین،
 ) 1 ،1332از  30نوع بالیای طبیعی شناختهشده در جهان 31 ،نوع در ایران به دلی شرایط خاص جغرافیایی
اتفاق میافتد .بر اساس آمارهای موجود طی  10سال ذشته در ایران  120000نفر بر اثر بالیای طبیعی جان
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خود را از دسات دادهاند (شااهرضاایی و ازرپور ) 311 ،1331 ،قرار رفتن ایران در بین  10کشور حادثهخیز
جهان ،وقوع  30مورد از  31حادثهی طبیعی شناختهشدهی جهان در آن و بهویژه اختصاص داشتن حدود شش
درصاد از تلفات ان اانی ناشاای از وقوع بالیای طبیعی جهان به ایران در م ای اه با ساهم یک درصاادی آن از
جمعیت کرهی زمین ( وها-ساپیر و همکاران .) 2 ،2003 ،بررسی مناطق آسیبدیدهی کشور بهویژه در مناطق
زلزلهزده نشان می دهد بروز مشکالت اجتماعی مردم این مناطق یکی از چالشهای عمده در زمان امدادرسانی و
بازسازی است .عمق شدت آسیبهای اجتماعی به حدی است که حتی تا پایان عمر یک ن باقیمانده و قاب
ترمیم و التیام نی ات .آنچه در مناطق بحرانزده در اولین نظر به چشم میآید ،ناب امانی و برهمریختگی اکثر
ار ان جامعه در محیط زند ی مردم اسات .روال عادی زند ی بههمریخته و به همین سبب مناسبات جدیدی
در جامعه ایجاد میشود (زارع.) 31 ،1310 ،
کالن شااهر تهران ،مرکز ساایاساای ،اقتصااادی ،اجتماعی جمهوری اسااالمی ایران اساات  .این شااهر در حال
اترش اسات ،اما این اترش بهصورت قانونمند و برنامهریزیشده ،نبودهاست بلکه ترشی ناهماهن گ،
ناموزون و بیرویهای دارد  .رفع این معضا نیز همانند دیگر معضالت ،برنامهریزی دقیق و هماهنگی در اجر ا را
میطلبد (زمانی .) 101 ،1310 ،براساس بررسیهای صورت رفته میتوان چنین فت که احتمال وقوع زلزله
در کالنشاهر تهران با بزر ی بیش از  1ریشاتر  %10است ،ویرانی  %10از سازهها و ساختمانهای شهر تهران ،
ازکارافتادن شاابکههای برق ،آب ،از و مخابرات تلفاتی در حدود یک و نیم میلیون نفر و چهار میلیون مجروح
در ساعات اولیه (مجیدی ) 32 ،1313 ،از دید روه مطالعاتی جایکا (  ) 2000تخریب زمین لرزه در تهران ف ط
ها نبوده بلکه عوام مؤثر دیگری در افزایش شدت لرزهخیزی و تخریب وجود داشت .این عوام
منحصر به
عباارتاناد از باال بودن ساااطح آب زیرزمینی و آبرفتی بودن خار در بخشهای جنوب و مرکز شاااهر تهران
(شاهان ی .) 233 ،1311 ،در این شارایط معمار باید در مرحله طراحی مفهومی ،مالحظات سازهای و در نتیجه
م اااائا لرزهای را مادنظر قرار دهد .تنها به کمک چنین دادههای ورودی مهندسااای زودهنگامی ،میتوان به
خروجی دسات یافت که در آن ،برنامهریزی عملکردها ،سازه و تاسی ات ،تلفیقشده و از برنامه و ایده معماری
حمایت کنند ( البچی.) 111 ،1310 ،
بر طبق آییننامهی طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد  ،) 2300ساختمانها بر ح ب اهمیت به
چهار روه ساختمانهایی با اهمیت خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط و کم ت یم میشوند ،در این روه ساختمانهایی
قرار دارناد که قاب اساااتفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنهای
به طور م ات یم موجب افزایش تلفات و خ اارات میشاود ،مانند بیمارساتانها ،درمانگاهها ،آتش نشانی ،مراکز
تاسای اات و آبرساانی ،نیرو اهها ،تاسای اات برقرسانی ،برجهای مراقبت فرود اهها ،مراکز مخابرات ،رادیو و
تلویزیون ،تاسی ات انتظامی ،مراکز کمکرسانی و بهطور کلی تمام ساختمانهایی که استفاده از آنها در نجات
و امداد مؤثر است (استاندارد زلزله ) 1 - 3 ،1313 ،و با توجه به جدول شماره (  ،) 1استاندارد  ،2300تهران در
خطر ن ابی خیلی زیاد زلزله قرار رفتهاسات ،لذا بررسی م ائ سازهای برای این پروژه که در شهر تهران قرار
دارد ضروری است.
جدول ( -)1درجهبندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم ایران ( استاندارد )02 ،2022
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ساختمانهای مهم شهری باید دارای ویژ یهای معماری و سازهای خاص همراه با مصالح مناسب باشد که
در زمان پس از زلزله بدون خرابی پابرجا بماند .لذا در این م اله به بررسی عوام مؤثر بر شدت زلزله ،الزامات
کالبدی و مصالح بهکاررفته در این ساختمانها پرداخته شدهاست.

 -1-3عوامل مؤثر بر شدت نیروهای زلزله
عواما مؤثر بر شااادت نیروهای زلزله به وزن سااااختمان ،زمان تناوب طبیعی ،میرایی ،طیف واکنش و
شک پذیری ب تگی دارد که در ادامه به توضیح مختصری دربارهی هر کدام پرداخته شدهاست:
الف  -وزن ساختمان :بین وزن ج م و نیروی اینرسی برای یک میزان شتاب خاص رابطه م ت یمی وجود
دارد؛ بنابراین در مناطق زلزلهخیز ،ساختمانهای سبک آسیب پذیری کمتری ن بت به ساختمانهای سنگینتر
دارناد .بدین منظور میتوان بهجای دیوارهای داخلی با مصاااالح بنایی ،از تیغههای چوبی یا چارچوب فوالدی
سبک استفاده نمود.
ب -زمان تناوب طبیعی  :1به مدت زمان انجام یک نوسان کام می ویند که به ارتفاع ،وزن و نوع سی تم
ساازهای سااختمان ب اتگی دارد و ارتفاع ساختمان بیشترین تأثیر را دارد بهطوریکه هر چه ساختمان بلندتر
باشد ،زمان تناوب ارتعاشش طوالنیتر خواهد بود .در ارتباط با وزن ساختمان ،هر چه ساختمان سنگینتر باشد،
زمان تناوب ارتعاش طبیعی آن نیز بیشتر خواهد بود .نوع سای اتم سازهای با انعطاف پذیری بیشتر و سختی
کمتر ،زمان تناوب طوالنیتری خواهد داشت.
پ -میرایی :یکی از ویژ یهای دینامیکی ساااختمان میراکردن انرژی زلزله اساات که از طریق کمشاادن
دامنهی نوساان بهوسایلهی اثرات اصطکار داخلی بین اجزای ساختمان موجب میشود .میزان میراشدن انرژی
در یک سااختمان ،به مصاالح بهکاررفته برای سی تم سازهای ،اجزا و جزییات اجرایی ساختمان ،ب تگی دارد.
بهطور مثال میرایی سااختمانهای چوبی بیشتر از ساازههای بتنی و ساازههای بتن م الح بیش از ساازههای
فوالدی است .میرایی ،سبب جذب انرژی های زلزله شده و احتمال بروز تشدید در ساختمان یا انباشتگی تجمعی
نیروهای اینرسی ناشی از زلزله را کاهش میدهد که برای ساختمان ب یار مفید است.
ت -طیف واکنش (طیف بازتاب) :با یک سنجش کمی زمان تناوب ارتعاش و میرایی یک بنا ،بر واکنش آن
ن بت به زمین لرزه را نشان میدهد.
ث -شاک پذیری :شاک پذیری درست در ن طه ی م اب شکنند ی است .مصالح شکننده مانند شیشه یا
بتن ،هنگامیکه تحت کشاش قرار می یرد ،به طور نا هانی به حد ارتجاعی خود رسایده و ایخته میشااود.
مصاالح شاک پذیر نظیر فوالد ،ابتدا به حد ارتجاعی خود رسیده و پس از آن شروع به تغییرشک های خمیر ی
(پالسااتیک) می کنند .این نوع مصااالح ،با افزایش نیرو ،از خود م اومت نشااان میدهند تا اینکه در اثر تغییر
طولهای زیاد ایخته شوند .شک پذیری ،یکی از مطلوبترین کیفیتهای سازهای برای ساختمانهای م اوم
در برابر زلزله است .ا ر شدت ارتعاشهای ناشی از زمین لرزه ،از م اومت اعضای شکننده (که میتواند یک تیر یا
یک ستون باشد) فراتر رود ،عضو یادشده ،نا هان

یخته شده و بهاحتمالقوی منجر به فروریختن ساختمان

خواهد شد؛ اما چنانچه اعضا ،شک پذیر باشند ،مصالح آنها به ت لیم رسیده و رفتار خمیری از خود به نمایش
می ذارند و تغییرشااک های به ن اابت بزر ی را تحم میکنند .طی فرایند تغییرشااک خمیری ،یک عضااو
شاک پذیر ،انرژیهای لرزهای را بهخود جذب میکند که این رفتار برای ساختمان ب یار سودمند است ،چراکه

1- Natural period of vibration
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در غیر این صاورت ،سااختمان شاتاب فزایندهای را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین ،میتوان فت که شک پذیری،
سطح میرایی مؤثر ساختمان را افزایش میدهد ( البچی.) 23 -32 ،1310 ،

 -2-3الزامات کالبدی ساختمانهای مهم شهری
بهطورکلی دو روش ساازهای صاالب و نرم ،برای سااخت سااازهای م اوم در برابر زلزله موجود اسات که در
ساازهی صالب ،پارامتر طراحی تغییر شاک های جانبی سازه تحت اثرات زلزله است .بهطوریکه سازه بهقدر ی
صالب سااخته میشاود که کلیه انرژی را جذب می نماید و بای اتی با انتخاب اجزا ب یار م اوم ،توانایی جذب
انرژی را به سازه داد .از سویی دیگر در سازه نرم ،پارامتر انعطاف پذیری سازه در برابر حرکات رفت و بر شتی که
ناشی از خاصیت خمیری آن است مورد استفاده قرار می یرد .بدینصورت که سازه ،انرژی را با حرکات نوسانی
و درصد میرایی آزاد میکند (ح ینی.) 2 ،1311 ،
با توجه به استاندارد  ،2300روه بندی ساختمانها بر ح ب شک به دو روه منظم و نامنظم دستهبندی
میشوند؛ که نظم ساختمانها در پالن و ارتفاع میتواند باشد .منظم بودن در پالن دارای ویژ یهای زیر است:
 پالن سااختمان دارای شاک مت ارن و یا بهطور ت ریبی مت ارن ن ابت به محورهای اصلی ساختمان کهبهطورمعمول عناصاار م اوم در برابر زلزله ،در امتداد آنها قرار دارند ،باشااد .همچنین ،در صاااورت وجود
فرورفتگی یا پیش آمد ی در پالن ،اندازه آن در هر امتداد از  23درصد بعد خارجی ساختمان در آن امتداد
تجاوز ننماید؛
 د ر هر طب ه فاصاله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان از  20درصدبعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نباشد؛
 تغییرات نا هانی در سختی دیافرا م هر طب ه ن بت به طب ات مجاور از  30درصد بیشتر نبوده و مجموعسطوح بازشو در آن از  30درصد سطح دیافرا م تجاوز ننماید؛
 در م ایر انت ال نیروی جانبی به زمین ،ان طاعی مانند تغییر صفحه اجزای باربر جانبی در طب ات وجودنداشته باشد؛
 در هر طب ه حداکثر تغییر مکان ن ابی در انتهای سااختمان ،با احت ااب پیچش تصادفی ،بیشتر از 20درصد با متوسط تغییر مکان ن بی دو انتهای ساختمان در آن طب ه اختالف نداشته باشد.
پالن سااختمان بهطورکلی ،باید واجد خصاوصیات زیر باشد :طول ساختمان از سه برابر عرض آن تجاوز
ننماید ،ن اابت به هر دو محور اصاالی قرینه و یا نزدیک به قرینه باشااد و پیشآمد یها و پسرفتگیهای
نامناسب نداشته باشد.
منظم بودن در ارتفاع شام خصوصیات زیر است:
 توزیع جرم در ارتفاع سااختمان ،به طور ت ریبی یکنواخت باشد بهطوریکه جرم هیچ طب های ،بهاستثنایبام و خرپشته بام ن بت به جرم طب ه زیر خود بیشتر از  30درصد تغییر نداشته باشد؛
 سختی جانبی در هیچ طب های کمتر از  10درصد سختی جا نبی طب ه روی خود و یا کمتر از  30درصدمتوسط سختی سه طب ه روی خود نباشد .طب های که سختی جانبی آن کمتر از محدودهی عنوانشده در
این بند باشد ،انعطاف پذیر تل ی شده و طب ه نرم نامیده میشود؛
 م اومت جانبی هیچ طب های کمتر از  30درصد م اومت جانبی طب ه روی خود نباشد .م اومت هر طب هبرابر باا مجموع م ااومات جاانبی کلیاه اجزای م اومی اسااات که برش طب ه را در جهت موردنظر تحم
می نمایند .طب های که م اومت جانبی آن کمتر از حدود عنوانشاده در این بند باشد ،ضعیف تل ی شده و
طب ه ضعیف نامیده میشود.

5

کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمارایران

همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم
تهران  -تیر ماه 49

ساختمانهای نامنظم :به ساختمانهایی اتالق میشود که فاقد ویژ یهای ساختمانهای منظم باشد.
در ساه شاک (  ) 2 ( ،) 1و (  ،) 3فرمهای م اوم در برابر زلزله بهصاورت پالن و نما نمایش داده شادهاست .
همانطور که مشاخ اسات فرمهای سااده هندسی در پالن همانند مر بع ،م تطی و دایره و مثلث بهصورت
کام و یا از کنار پخ خورده در اولویت ه تند .در فرمهای پیچیده ،ترکیب این احجام و استفاده از درز ان طاع و
انب اط مناسب به پایداری سازهای کمک میکند.

شکل ( -)2پالن ساده و پیچیده

شکل ( -)1نمای ساده و پیچیده

اقتباس از (حسینی)1341 ،

اقتباس از (حسینی)1341 ،

در شاک (  ،) 3در ماتری ای چگونگی استفاده از تصاویر قبلی آمدهاست که با هر پالن و نما چگونه ،فرمی
پایدار حاص میشود.

شکل ( - )3ماتریس متشکل از چهار شکل پایه در طراحی ساختمان

اقتباس از (حسینی)1341 ،

 -3-3سازه و مصالح مناسب برای ساختمانهای مهم شهری
در این ق مت به بررسی سازه و مصالح مناسب برای این مرکز پرداخته شدهاست.
 -1 -3 -3سازه
الف -سازه بتنی با دیوار برشی :استفاده از دیوار برشی بتنی برای تأمین م اومت در برابر نیروهای جانبی در
ساختمانها است که در این روش تمامی نیروی جانبی توسط دیوار برشی بتن م لح تحم میشود ( البچی ،
 .) 31 ،1331چنانچه تیر و ساتونهای سازه بتنی قابلیت تحم بارهای ث لی را داشته اما تحت بارهای لرزهای
آسیبپذیر باشد اضافه نمودن دیوار برشی باعث جذب نیروی جانبی لرزهای توسط این دیوارها شده و از اعمال
نیروها و تغییر شک های لرزهای به تیرها و ستونها جلو یری مینماید .در نتیجه اضافه نمودن تنها دو یا چهار
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دیوار برشی باعث کاهش آسیبپذیری تمامی تیرها و ستونها می ردد (مهندسان مشاور سازههای بلندپایه .)1
از معایب این سی تم ،میتوان به وزن زیاد سازه آن اشاره کرد که به دلی همین وزن زیاد ،برای ساختمانهای
مهم شهری ،مناسب نی ت.
ب -سای اتم پان های ساهبُعدی  :2این سی تم از یک الیه عایق پلیاستایرن منب طشده  3در وسط و دو
شابکهی فلزی در طرفین ،سااختهشاده اسات که بهوسیلهی مفتولهای فلزی (وادارهای برشی) به هم متص
شادهاند و پس از نصاب ،بتن بر روی شابکههای فلزی پاشیده میشود  .3عناصر اصلی در این سی تم پان های
دیواری و س فی ه تند و هیچ ونه عضو باربر خطی مانند تیر و ستون وجود ندارد ( البچی .) 222 ،1331 ،از
مزایای این روش میتوان به کاهش ن ابی هزینههای اجرا ،کاهش نیروی ان اانی مورد نیاز ،عدماتالف مصالح،
عادمتنوع ماشاااینآالت مورد نیاز ،کاهش زمان اجرا ،امکان کنترل کیفیت بهتر ،واب اااتگی کمتر زمان اجرا به
شرایط جوی ،تعداد محدود تجهیزات نصب ،ساختار یکپارچه و مطمئن و اجرای همزمان تاسی ات با سفتکاری
اشاره نمود .از مهمترین ویژ یهای این سازه که برای طراحی این ونه ساختمانها ب یار مهم است ،صرفهجویی
در مصاار ف انرژی با ایجاد عایق حرارتی و وزن نهایی آنها از دیوار معمولی کمتر اسااات و در صاااورت اجرای
صااحیح ،یکپارچگی و م اومت ب اایار خوبی در برابر زلزله دارند .هنگام وقوع زلزله به طور معمول بیشااترین
صدمات جانی ناشی از ریزش س ف و دیوارهاست ،اما در این سی تم به علت پیوستگی اجزای سازه ،خطر ریزش
به حداق میرساد .در طراحی ساازهای این سی تم باید ضوابط طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه (مبحث
نهم م ررات ملی سااختمان) و ساایر م ررات ملی ساختمان و آییننامههای معتبر رعایت ردد (همان- 231 ،
.) 232
 -2 -3 -3س ف
الف -سای اتم واف (تیرهای مشابک) :از نوع سا فهای دال دو طرفه بتنی است که در زلزله بهتر عم
می کند و این نوع ساا ف نیروی زلزله را بهتر به دیوارهای برشاای منت میکند .اندازه سااتونهای یک طب ه
 23 *23سانتیمتر و در ساختمانهای دو و سه طب ه  33 *33سانتیمتر در نظر رفتهشده است  .به ازای حدود
هر  30متر طول ،یک درز ان طاع در نظر رفتهشده است که این درزها تا روی فونداسیون ادامه دارند (برز ری
نائینی.) 113 ،1333 ،
ب -سای تم پان چی :روش اجرای س ف در سی تم پان های سهبُ عدی میتواند یکی از روشهای س ف
پانلی یا س ف غیرپانلی (مانند تیرچهبلور  ،تیرهای با جان باز و یا دال بتنی) باشد .الزم است نصب پان های
سا ف پیش از اتمام بتن پاشای دیوارها انجام شود و در مح اتصال به دیوارها ،شناژ اف ی تعبیه شود .همچنین
در وساط دهانه باید خیز منفی به م دار  1 /200طول دهانه پیش بینی شاود .فاصلهی حداکثر بین شمعها در
طول تیرچههای واقعشده بین پان های س ف  1 /3متر است ( البچی.) 233 ،1331 ،
 -3 -3 -3دیوار داخلی و خارجی
الف -سای اتمهای سااختوساز خشک  :3ساختارهای سبک و م اوم در برابر زلزلهای ه تند که از ترکیب
پان های چی (پان های سیمانی) و پروفی های سبک فوالدی الوانیزه ساخته میشوند .بهمنظور سبک شدن
هرچه بیشتر بناها ،از سی تم ساختوساز خشک استفاده شدهاست (همان.) 113 ،
1- www.whstruc.com
2- 3D Sandeich Panels
)3- Extended Poly Styrene (EPS
3- Shotcrete
3- Dry Wall
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ب -سی تم پان

چی :این سی تم از یک الیه عایق پلیاستایرن منب طشده در وسط و دو شبکهی فلزی

در طرفین ساخته شدهاست که بهوسیلهی مفتولهای فلزی (وادارهای برشی) بههم متص شدهاند؛ که در زمان
نصب باید یک پان در وشهترین ن طه دیوار خارجی به عنوان پان مبنا نصب و شاقول شود .در مح اتصال دو
دیوار عمود بر هم ،میلگردهای اتصاال  Uشک باید طوری چ بیده و عمود برهم قرار یرند تا تشکی خاموت
ب ته داده و پس از بتنریزی در مح ت اطع عملکرد کالف قا یم داشته باشد.
 -3 -3 -3پنجره
1
الف -پلیکربنات  :سختترین ماده شفافی است که به عنوان زینهای مناسب بهجای شیشه در بخشهای
مختلف ساختمانی مورداستفاده قرار می یرد .از مزایا میتوان به تنوع ساختاری و تنوع رنگ این ورق ،شفافیت
و ضربه پذیری و م اوم بود ،سبک بودن وزن ورق پلیکربنات عالوه بر عدم تحمی وزن اضافه به سازه موجود که
خود عام ب اایار مهم در مورد م اومت در برابر زلزله نیز اساات ،عدمتبادل حرارتی و در نتیجه کاهش هزینه
انرژی در فصو ل مختلف ،عایق صوتی و نشکن بودن ،دربهای شیشهای و پنجرهها همیشه ن اط ضعف ساختمان
بهخصوص در مورد رخداد زلزله است که با استفاده از این ورق هم از خطرات شک تگی میتوان جلو یری نمود
و هم با توجه به وزن سبک ورق پلی کربنات از میزان وزن آوار احتمالی نیز کاسته می ردد ،اشاره کرد .2
ب -شایشاه لمینیت :این شیشهها ن بت به شیشههای معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است.
شایشه معمولی در اثر شک ت به قطعات درشت و برنده خردشده که میتوانند منجر به خ ارات جانی و مالی
عظیم ردد .شایشاههای ساکوریت در م ای ه با شیشههای معمولی وضعیت بهتری دارند .این شیشهها در اثر
شک ت به قطعات ریز و غیر برنده خرد میشوند که هیچ ونه خطر جانی ندارند و در زمان زلزله خطر کمتری
ن بت به شیشههای معمولی دارد.
 -3 -3 -3فونداسیون
الف -جداساز لرزهای :سی تم جداساز لرزهای روش جدید برای کاهش تغییر مکان ن بی و شتاب طب های
اسات بهطوریکه این سای اتم با جذب و اتالف بخشای از انرژی ورودی ناشی از زمینلرزه از زمان تناوب های
حاوی انرژی زلزله فاصله رفته و از عم تشدید جلو یری میکند .بهطورکلی جداکردن بخش یا ک سازه را از
زمین بهمنظور کاهش پاساخ زلزله جداسازی لرزهای می ویند .به ازی لرزهای سازهها با چند روش و هدف در
نظر رفته میشوند که عمده آنها عبارتاند از :افزایش ظرفیت سازه به لحاظ سختی و م اومت و شک پذیری،
کاهش جرم ساازه و کاهش نیاز لرزهای با اساتفاده از سی تم جدا ر و اتالف کننده انرژی (سرمتینی.) 1333 ،
طراحان و متخصاصاین این نوع سای اتم به اازی تالش می کنند به طرق ممکن سااختمان را از جنبشهای
زمینلرزهای جدا نمایند .افزایش سااختی و تأمین م اومت جانبی ،موجب ازدیاد هزینه م اومسااازی میشااود و
اثرات آن در به هم خوردن معماری ناشای از به اازی ب ایار شادید خواهد بود .هدف اصلی در م اومسازی با
افزایش ساختی جانبی است که میتواند سبب ایجاد شتابهای ب یار زیاد در طب ات سخت و تغییر مکانهای
جانبی بزر ی در طب ات نرم سااازه شااود (آندرساان .) 313 -310 ،1131 ،بهطوریکه این دو عام عالوه بر
مشاکالت اجرای م اومساازی میتوانند در عملکرد اجزای ساازهای و محتویات آن نیز ایجاد اشکال کند .هدف
اصلی در این روش ،جلو یری از انت ال سی تم نیروی زلزله از پی به سازه است در نتیجه بهره یری از ج داساز
لرزهای که سازه روی خود را از بخش زیرین خود جدا میکند میتواند مؤثر باشد (همان .) 33 ،همچنین هدف
طراحی سای اتمهای جدا ر لرزهای به طور معمول برای کاهش هزینه سازه نی ت ،بلکه هدف کنترل خ ارت
1- Polycarbonate

 -2روه مهندسی و بازر

انی پیشگامان صنعت ایران www.bpsico.ir
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وارده به سازه و محتویات آن است .این روش به طور ت ریبی یک ایده قدیمی است ،بهطوریکه در برخی بناهای
تاریخی نظیر پاسار اد و بعضی از بناهای سنتی شمال کشور نیز بهنوعی مشاهده شدهاست که در چندین سال
اخیر بهمنظور کاهش تلفات و خ ارات در ساختمانهایی با درجه اهمیت زیاد و خیلی زیاد استفاده میشود در
این سای اتم با جذب و اتالف بخشی از انرژی ورودی ناشی از زمین لرزه ،از زمان تناوبهای حاوی انرژی زلزله
دور ردیده و از عم تشدید جلو یری میکند.

 -9یافتهها و بحث
در این ق امت ابتدا ساازه و مصالح مناسب بر اساس عوام مؤثر بر زلزله انتخاب میشود و در ادامه به بررسی
الزامات کالبدی ساختمانهای مهم شهری پرداخته شدهاست.

 -1-9انتخاب سازه و مصالح مناسب بر اساس عوامل مؤثر بر زلزله
باا توجه به آثار و پیامدهایی همچون تلفات و فاجعههای ان اااانی که یک زلزله میتواند به بار آورد؛ این
بحران میتواند خ اارات اقتصاادی و لطمات اجتماعی بر جای بگذارد ،بهطوریکه آثار سوء آن حتی تا سالها
باقی بماند ،بنابراین باید برنامهریزیهای دقیق و هوشمندانهتری در م ابله با این بالی طبیعی صورت یرد .با
بررسی عوام مؤثر بر شدت نیروهای زلزله که شام وزن ساختمان ،زمان تناوب طبیعی ،میرایی ،طیف واکنش
و شک پذیری است ،نتایج زیر حاص شد که در جدول (  ) 2به اختصار توضیح داده شدهاست:
در م اب وزن سااختمان ،نحوه صاحیح اجرا ،آشانایی معماران با مصاالح سبک ساختمانی مطرح شد که
سابکساازی هم میتواند در انتخاب مصالح تشکی دهنده قرار یرد ،هم در نحوه ساختاری اجرا و سی تمهای
ساختمانی .در سبکسازی سازهی ساختمان ،میتوان به مصالح و م اطع سازهای سبک اشاره کرد که استفاده از
مصالح سبک و م اوم مانند فوالد که از مهمترین خصوصیات آن ن بت م اومت به وزن باال است و در م ای ه با
بتن معمولی سابکتر اسات .در رابطه با بتن ،با تغییر اختالط و سانگدانهها ،امروزه بتن سبک نیز تولیدشده
اسات اما برای ساختمانهای مهم شهری ،سازهی فلزی که وزن پایینتری دارد انتخاب مناسبی است که با مواد
ضادحریق روی ساازه فلزی پوشاانده میشاود .سبکسازی در عناصر سازهای و غیرسازهای ساختمان میتواند
صورت بگیرد که در کاهش وزن عناصر ساختمان از جمله دیوارها ،س فها و پوششهای نما مؤثر باشد .بهطور
کلی میتوان فت که اصلیترین هدف سبکسازی در ساختمانها کاهش نیروهای داده به ساختمان در هنگام
وقوع زلزله اسات؛ که مفهوم سابکساازی به دو صاورت میتواند باشد ،استفاده از مصالح سبک بهجای مصالح
سنگین و سنتی در ساختوساز و طراحی بهینه سی تم سازهای ساختمان بدون در نظر رفتن وزن مصالح.
در رابطه با زمان تناوب طبیعی که ارتفاع ساختمان یکی از عوام مؤثر بر آن است و زمان تناوب با ارتفاع
ارتباط م اات یم دارد ،در نتیجه ارتفاع ساااختمانهای مهم در طب ات یک ،دو و در نهایت ساااه طب ه تعریف
میشاود  .نوع سای اتم سازهای این ونه ساختمانها ،با توجه به اینکه سازه از نوع قاب خمشی ،بهطورمعمول
انعطاف پذیرتر از سازهی دیوار برشی است در نتیجه سازه قاب خمشی خرپایی که سی تم سازهای قابی است که
برای ساازههای با عرض دهانه بهطور ن ابی زیاد مورداساتفاده قرار می یرد ،بهره رفته شدهاست .این سی تم
قابی ،ن بت به سازههای قاب خمشی ساده ،سختی جانبی باالتر و به ن بت وزن کمتری را فراهم میکند .این
سازههای قاب خمشی خرپایی ویژه ،نیز به دلی اینکه سازههای مجهز به این سی تم ،قادر به م اومت در برابر
حوادث لرزهای بزرگ است ،موردتوجه ب یاری قرار رفتهاست.
در زمینهی میرایی و طیف واکنش از سی تم جداساز لرزهای استفاده شدهاست که یک روش مناسب برای
کاهش تأثیر زلزله بر سازههاست که موجب کاهش تغییر مکان ن بی و شتاب طب های می ردد .جداساز لرزهای
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به عنوان یک روش کنترل غیرفعال برای کاهش پاسخ سازهها در برابر زلزله در نظر رفته میشوند .بهطورکلی
جداکردن بخشای از سازه یا ک آن از زمین بهمنظور کاهش پاسخ زلزله را جداسازی لرزهای فته میشود  .در
این روش ،نشاایمنهای جداساااز در ترازی از ساای ااتم و نزدیک به پی ،قرار می یرند که این وساایله ،عام
جداساازی بخش فوقانی از پایه زیرین می شاود .سی تم جدا ر با متمرکز کردن تغییر مکانهای فاصله در تراز
جداساازی شاده ،انعطافپذیری موردنیاز ساازه را فراهم سااخته که سابب میشاود ساختمان تا حد زیادی از
مولفههای اف ی حرکت زمین جدا میساازد .در این شارایط سای اتمی به وجود میآید که فرکانس آن ب ی ار
کوچکتر از فرکانس غالب زمین لرزه اسات که سااختمانهای با اهمیت خیلی زیاد ،اساتفاده از این جداسااازها
الزامی است.
جدول ( -)2عواملی مؤثر بر شدت ن یروهای زلزله
عوامل
وزن ساختمان

توضیح

راه حل پیشنهادی

ساختمان سبک آسیبپذی ری کم تری

سبکسازی ،نظی ر تیغههای چوبی یا چارچوب فوالدی

ن بت به ساختمان سنگین تر
هر چه ساختمان بلندتر ،زمان تناوب

ارتفاع
زمان
تناوب
طبیعی

سبک
ارتفاع ساختمانها در طب ات یک ،دو

ساختمان

ارتعاشش طوالنی تر

و در نهایت سه طب ه

وزن
ساختمان

هرچه ساختمان سنگین تر ،زمان تناوب
ارتعاش طبیعی بیش تر

سبکسازی

نوع سی تم

سازه با انعطافپذ یری بیش تر و سختی

سازه قاب خمشی خرپایی

کم تر ،زمان تناوب طوالنی تر
سازهای
مصالح بهکاررفته برای سی تم سازهای
مصالح استفادهشده برای ب یهی ساختمان

استفاده از سی تم جداساز لرزهای

طیف واکنش

با سنجش کمی زمان تناوب ارتعاش و میرایی یک بنا ،ب ر
واکنش آن ن بت به زمینلرزه را نشان می دهد

استفاده از سی تم جداساز لرزهای

شکلپذیری

استفاده از مصالح شک پذی ر

نظی ر فوالد

میرایی

جزییات اجرا یی ساختمان

 -2-9الزامات کالبدی
فرمهای معماری م اوم در برابر زلزله و خصاوصایات هرکدام ذکر شاد؛ که در جدول (  ،) 3خالصهای از آن
آمده است ،ساختمان منظم در پالن و ارتفاع برای این ونه ساختمانها انتخاب شد.
جدول ( -)3فرم معماری مقاوم در برابر زلزله
در پالن

ن بت به هر دو محور اصلی قرینه و یا نزدیک به قرینه
طول ساختمان از سه برابر عرض
پیشآمد یها و پسرفتگیهای نامناسب نداشته
توزیع جرم بهطور ت ریبی یکنواخت

ساختمانهای منظم
در ارتفاع

سختی جانبی در هیچ طب ه ای کمتر از  10درصد سختی
م اومت جانبی هیچ طب های کمتر از  30درصد م اومت جانبی طب ه روی خود نباشد

ساختمانهای نامنظم

فاقد وی ژ یهای ساختمانهای منظم

در مبحث فرم های م اوم در برابر زلزله ،دو فرم ساده که همان استفاده از اشکال اصلی هندسی مانند مربع،
م تطی  ،مثلث و دایره است بررسی شد که میتواند به صورت کام و یا از کنار پخ خورده باشد و فرم پیچیده
که ترکیب این احجام با هم و استفاده از درز ان طاع است .در جدول (  ،) 3خالصهای از این مطالب ذکرشدهاست
که هر کدام از این شک ها برای این ونه ساختمانها میتواند انتخاب شود.
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جدول (  -)9فرم معماری مقاوم در برابر زلزله
مربع کام یا از کنار پخ خورده
م تطی کام یا از کنار پخ خورده

فرم ساده

دایره کام یا از کنار پخ خورده
مثلث کام یا از کنار پخ خورده
ترکیب احجام ساده  +درز ان طاع

فرم پیچیده

 -5نتیجه
مطالعات انجامشده نشان داد که با ارائه الگویی مدون و قاب دسترس همراه با فرم معماری م اوم و انتخاب
ساازه و مصاالح مناساب برای سااختمانهای مهم شهری که پس از زلزله پابرجا و م تحکم باقی میماند و با
امدادرسانی بهموقع به افراد مح  ،میزان خ ارت جانی را کاهش میدهد .با توجه به ویژ یهای مختلف سازهای
این ونه ساختمانها که در بخش قبلی این م اله موردبحث قرار رفت ،عالوه بر ویژ یهای کلی یک ساختمان
با هر یک از عملکردهای ذکرشده ،چندین مشخصه معماری دیگر مربوط به ساختمان ویژه که در مناطق لرزه
خیز واقعشده را باید داشته باشد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
 دارای فرم م اوم در برابر زلزله؛ دارای ارتفاع کم (حداکثر سه طب ه) ،یکی از ویژ یهای مهم این ساختمانها کمارتفاعبودن آنها است بهاین دلی که در زمان پس از زلزله آسان ور نباید مورداستفاده قرار یرد؛
 داشتن سازه ،مصالح و نمای ب یار سبک؛ داشاتن پارتیشانهای جداشدنی بهطوریکه فضاهای ت یم بتوانند بهراحتی با توجه به کاربرد موردنیازتغییر کنند و از این طریق فضاها قابلیت انعطافپذیری و تطبیقپذیری فراهم میشود؛
 با بررسای تمام دادهها و پردازش آنها ،در ارتباط با سازه و مصالح مناسب ،موارد زیر در قالب جدول ( ) 3پیشنهاد میشود:
جدول ( -)5سازه و مصالح انتخابشده
سازه

سی تم پان های سهبُعدی
سازه فلزی همراه با اجرای پوشش ضد حریق روی اسکلت سازه
سی تم واف (تیرهای مشبک)

سقف

پان چی
ورق های پلیکربنات

پنجره

شیشه های سکوریت

دیوار داخلی و خارجی

پان چی

فونداسیون

بتنی همراه با جداساز لرزهای

در انتها میتوان خاطر نشاان کرد که این م اله ،تنها یک مطالعهی م دماتی ،همراه با ارائه توضیحات در
خصوص ساختمانهای مهم شهری در کالن شهری همانند تهران است که با توجه به مشکالتی که در زمان پس
از زلزله برای شاهر تهران اتفاق خواهد افتاد ،باید در آینده برنامهریزی در این خصاوص صورت یرد .در همین
راساتا پیشانهاد میشاود که در خصاوص انتخاب سایت مناسب برای احداث این ساختمانها در کلیه مناطق
تهران مطالعاتی صورت یرد.
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