
  آزموده را آزمودن خطاست
  بنياد مسكن انقالب اسالمي مسئول بازسازي مناطق آسيب ديده آذربايجان شرقي

آذربايجان شرقي كه منجر به فوت بسياري از هموطنان عزيزمان گرديد، اكثراً  21/05/91وقوع زلزله مورخ 
باشد رخ داده است. برابر زلزله ميهاي مقاوم در ها فاقد سيستمغريب به اتفاق خانهكه در مناطق روستايي 

- نامهبا آيين ظاهراًهايي كه بسياري از سازهكه حتي كمتر از زلزله طراحي است، در اين زلزله اما متأسفانه 
   اي شده است. هاي قابل مالحظهاند نيز دچار خرابيو اجرا شدههاي موجود طراحي 

  ).1باشد (شكل ان ميقواحدي مسكن مهر ورز 228يكي از اين موارد پروژه 

  
  : نماي كلي پروژه1شكل

مطابق  مي باشد.% 80كاري و با پيشرفت فيزيكي حدوداً اين پروژه در هنگام رخداد زلزله در مرحله نازك
اند. سيستم لرزه ديده ايهاي موجود در اين مجموعه آسيب قابل مالحظهمشاهدات صورت گرفته، ساختمان

هاي قابدر ميان ها باشد. عمده خرابيمحور فوالدي ميفلزي با مهاربندي همهاي اسكلت بر اين ساختمان
- ها از اسكلت سازه ميقابعلت اصلي اين موضوع عدم جداسازي ميانها رخ داده است. بلوك سيماني آن

ا با شود، لذسازي اعمال نميها در مدلقابهاي رايج اثر ميانباشد. با توجه به اينكه در طراحي ساختمان
هاي مورد مان. در ساختميگرددها باعث خرابي و فروريزش آنها قابآنها به مياناعمال نيروي زلزله و انتقال 

ها منتقل و با عنايت قاببررسي نيز به ويژه در طبقات پايين كه نيروي زلزله بيشتر است، اين نيروها به ميان
هاي د؛ در داخل و خارج از صفحه قاب دچار خرابيانها براي اين نيرو طراحي نشدهقاببه اينكه ميان

  ).2اند (شكل اي شدهگسترده



  : خرابي داخل و خارج صفحه ديوارها2شكل

ها هنوز به مرحله   توانست منجر به تلفاتي شود كه خوشبختانه اين ساختماناين ديوارها ميفروريزش 
  برداري نرسيده بودند.بهره

  باشد.ها وضعيت بازشوهاي موجود در اين ديوارها ميظه ديگر در اين ساختمانمالحاز جمله موارد قابل 

تير نعل ) و نيز عدم اجراي صحيح الف3-به دليل عدم اتصال مناسب بازشوها با ديوارهاي پيراموني (شكل 
  ها از ديوارهاي اطراف شده است. ) باعث جدا شدن آنب3-شكل درگاهي باالي بازشوها (

  ب)عدم اجراي مناسب نعل درگاه باالي بازشو  مهار مناسب بازشوها الف)عدم

  : عدم اجراي صحيح بازشوها3شكل

ها براي جلوگيري از خرابي رعايت بايستي در طراحي و اجرا در اين ساختماندر نهايت راهكارهايي كه مي
  شود:شد اجماالً در ذيل بيان ميمي

بايستي براي نيروهاي وارده طراحي حي در نظر گرفته شده است ميها در طراقابدر صورتي كه اثر ميان - 1
مهارگردد و در صورتي كه در طراحي در نظر گرفته  و به نحو مناسبي در هر دو حالت داخل و خارج صفحه



نيروهاي زلزله بر روي آن اثر نكرده و در  تاهاي اطراف جدا گردد بايستي به نحو مناسبي از قابنشده، مي
  گردد.داتي مهار يهمرج صفحه نيز با تجهت خا

بنايي اعم از طول، فاصله بازشوها از هم و از انتها مصالح ها در ديوارهاي والزم است ضوابط مربوط به بازش - 2
ها نيز رعايت شود. ضمناً در بازشوهايي كه در كنار هم قابدر مورد ميان 2800نامه ارائه شده توسط آيين
  به صورت سراسري در باالي هر دو بازشو اجرا گردد.تير نعل درگاهي قرار دارند، بهتر است 
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