
  بازسازی ھای مروری بر تجربه
  

جانی شھروندان از دل  آباد با تمھیدھای مقاومت به ھنگام وقوع زمین لرزه و تأمین امنیت سبز عشق شھر

ھای شھر سربرآورد ھا و ویرانه خرابه . 
 پس از زلزله  ای از بازسازی نمونه ●

امنیت جانی شھروندان از دل  ه ھنگام وقوع زمین لرزه و تأمینآباد با تمھیدھای مقاومت ب شھر سبز عشق

 قوم آباد شھر سبزی است که انسان در دل صحرای قره  عشق در واقع. ھای شھر سربرآورد ھا و ویرانه خرابه

(karakum) آورد و لطف و سرسبزی بم پیش از زلزله را به یاد می ساخته است. 

با استفاده از بتن مسلح و  ھای سادٔه مقاوم در برابر زلزله در بازسازی این شھر و در ساخت بناھا، سیستم

بحث مقاومت مصالح که بسیار اساسی و ارزشمند است،  اما جدا از. کار رفته است صالح ساختمانی مقاوم به

 لرزه آمدھای ناشی از زمین اھش پیاصلی شھر، توجه به معیارھای شھر سازانه و ک بندی در طراحی استخوان

بسیار پھن و سبز با توجه به  ھای ٔ معابر عریض و کارآمد، خیابان نحوی که شبکه نیز اھمیت بسیاری دارد به

شود که در پیوندی منطقی با  سرتاسر شھر دیده می نسبت عرض خیابان و ارتفاع بناھای دنو سوی آن در

ھای بسیار بزرگ و فضاھای باز  امر ھمراه با طراحی و ساخت پارک این. است ھای وسیع قرار گرفته میدان

رویاروئی با  گسترده در سراسر شھر افزون بر پدید آودن لطف و طراوت، نقش بسیار مھمی در شھری

 .آمدھای مختلف زلزله دارد پی

 بتن مسلح ھای سنتی در برابر زلزله و مقایسه آن با سیستم فریم ساختمان  رفتار سیستم ●

 ھای آن زبان و بررسی و ارزیابی Sakarya و Kocacli در (Marmara) ھای زلزلٔه مارمارا جربه

داد و حدود ھفت استان را دربرگرفت  غربی ترکیه روی در شمال ١٩٩٩آگوست  ١٧بار مارمارا در تاریخ  زلزلٔه زیان

 .ی و جانی بسیاری به بار آوردھای مال زبان) اسکیسیر یالوا کچالی، ساکاریا، یورسا، استانبول، برلو،(

لرزٔه رخ داده در یک  بزرگترین زمین توکیو، ١٩٢٣درجه در مقیاس ریشتر پس از زلزله  ۴/٧این زلزله به قدرت 

 ھای ترین منطقه صنعتی ترکیه بود که بیشتر کارخانه لرزه در اصلی زمین مرکز این. منطقٔه مدرن و صنعتی است

 ۴٨٠،٩٠١را از دست دادند،  جان خود ١٨٠،٣٧٣در این حادثه . جا قرار داشتندسازی در آن پتروشیمی و ماشین

 .محل کار از بین رفت ۴٧٠،۴١٢واحد مسکونی و  ٣،١٧٠،۴٩٣. نفر زخمی شدند

ھا و  طبیعی، بانک استان روز پس از فاجعه ھیئتی کارشناسی از وزارت کار و اسکان، رئیس سوانح ١٠حدود 

این مبحث سعی بر آن دارد تا . سنجشی خود را آغاز کنند اعزام شدند تا مطالعات ھا به محل فاجعه رئیس راه

ھای نویسنده  دیده در این نوشتار چکیدٔه. ھای آن را بیان کند مارمارا و مطالعات سنجشی زیان ھای زلزله تجربه

ھای بتن مسلح در  ھای سنتی و سازه ساختمان ھائی که در اثر زلزله بر سیستم از مطالعه و ارزیابی خسارت

ھا، پیشنھادھائی برای ساخت  براساس نتیجٔه دیده. شود است، مطرح می حوزٔه کچالی و ساکاریا وارد آمده

برای شھرھا  ھای سنتی موجود و دادن طرحی عینی منظور دوام و استحکام ساختمان جدید به ھای سیستم

 .داده شد

 :رار ھستندٔ بازسازی ترکیه از این ق ھای اصلی پروژه ھدف ▪

 ھای مدیریت بحران در سطح ملی و محلی پدید آوردن سازمان -

 تھیه برنامٔه بیمٔه حوادث -

 ھا و مناطق عمومی ھای بحران در شھرداری اصالح قانون -

 سازی در برابر رویدادھا ھا برای مقاوم افزایش توانائی شھرداری -

 ھای اصلی ریسک شھرداری گسترش برنامه -

 م اصالحات در مورد زمینایجاد سیست -



 ھای روحی بزرگساالن برنامٔه آسیب -

 ھای ھمیشگی ساخت سکونتگاه -

 ھا و مراکز درمانی بازمانده تعمیر خانه -

 ھای اصلی اقتصادی رگ بازسازی و تعمیر تأسیسات زیربنائی و شاه -

 ھای آن ھا و خسارت بندی ساختار سیستم طبقه ●

چھار سیستم ساختاری  طور کلی به ھای موجود پس از خسارت به در مطالعات سنجشی منطقه، ساختمان ▪

 :شوند تقسیم می

 دار چوبی ھای قاب سازه -

 ھای ماسونری و آجری بدون قاب ساختمان -

 دار بتن مسلح ھای قاب سازه -

عنوان یکی از  مسلح به دار بتن بھای قا ھای رابط بتن مسلح سیستم ھای بدون قاب با آلمان ساختمان -

ھای  البته به شرطی که از مھندسی دقیق، تکنیک .ھا در برابر زلزله شناخته شده است مناسبترین سیستم

ھر چند در این ناحیه، . مناسب، نظارت و کیفیت ساخت خوب برخوردار باشد ھای صحیح ساختاری، دیتیل

دار بتن مسلح شده  قاب ھای ھای باال در سازه مین دلیل خسارتھای باال رعایت نشده بود و به ھ ضرورت بیشتر

طبقه  ۵ھائی با بیش از  بتن مسلح در ساختمان دار ھای قاب باالترین درصد خسارت در سیستم. پدید آمد

ھای  شد طوری که خسارت در ساختمان شدن طبقات ساختمان، کمتر می ضریب خسارت با کم. مشاھده شد

 .طبقه کمتر بود ٨-۵دقیقه در مقایسه با  ۴-١ن مسلح بی دار بتن قاب

نامناسب خاک، تراکم باال، وجود  ھای ضعیف و ضعف در ساخت شرایط کاری افزون بر پائین بودن کیفیت بتن، ریزه

 .فاکتورھائی بودند که سطح خسارت را به بیشترین حد رساندند تر در طبقٔه ھمکف، از دیگر طبقات ضعیف

 ھا گیری پیشنھادھا و نتیجه ●

ھای سنتی با ساختار  ساختمان دھد که ھای کچلی و ساکاریا نشان می ھای مطالعات سنجشی از حوزه نتیجه

. قاب، با اینکه از مصالح محلی کم دوام ساخته شده بودند ھای ماسونری آجری بدون قاب چوبی و یا ساختمان

پذیر  انعطاف دار چوبی، که سبک و ھای قاب زهخصوص سا به. برابر زلزله از خود نشان دادند پایداری خوبی در

مصالح توپر چون خشت سنگ یا آجر بود در  ھا معموًال، متوجه خسارت. ندرت آسیب دیده بودند به. ھستند

 .پایدار باقی مانده بود دار چوبی که ساختار سیستم قاب حالی

 ھای ساختاری پیشنھادھائی برای سیستم ●

دار بتن  ھای قاب سازه پذیری سنجشی، نشان داده است که میزان آسیب ھای ھا و پژوھش بررسی خسارت”

ای در چنین  است که چرا ھمچنان این سیستم سازه در این شرایط، نیاز به بررسی. مسلح بسیار باال است

 ھای شھری، کدھای ساختمانی و غیره ھمچنان کارشناسان را به قانون. شوند می کار برده سطح وسیعی به

. ای توجه کند ھای سازه سیستم بدون آنکه به دیگر آلترنانیوھای. دھد یستم بتن مسلح سوق میانتخاب س

در زلزلٔه مارمارا به این حقیقت ) دار چوبی ھای قاب خصوص سازه به) ھای سنتی در برابر زلزله مقاومت ساختمان

 .شمار آید ساختاری معاصر به ھای تمعنوان تنھا آلترناتیوسیس دار بتن مسلح نباید به دارد که سیستم قاب اشاره

 .ای است ھای ساختاری مسلح نیازمند بازنگری ریشه سیستم”

ای  ھای سازه جدید، سیستم ھای برای سازه. ھای ساختاری جانشین استفاده نشود ھمچنین باید از سیستم

ھائی با قاب استیل یا  هآیند ھمچون ساز شمار می بھتری به پذیری کمتری برخوردار ھستند، گزینٔه که از آسیب

با قاب  ھائی ھای بلند و سازه ھای رابط با بتن مسلح تخت برای ساختمان قاب با آلمان ھائی بدون ساختمان

 .ھای کوتاه چوبی برای ساختمان

ھای سنتی  برای ساختمان دار بتن مسلح، بلکه باید ھای قاب بخشی نه تنھا برای سازه ھای استحکام روش



ھای سنتی بیشتر توسط صاحبانشان ساخته شده  ساختمان برده، در حوزٔه نام. کار گرفته شود موجود نیز به

چوبی  ھای ھای مامونری و قاب در ساخت ساختمان. ای برده باشند خدمات مھندسان بھره بودند، بدون آنکه از

حوزٔه : ھای آموزشی چون برنامه ود، الزم است ھمگان بادیدٔه موج ھای خسارت جدید و بازسازی ساختمان

ھای آموزشی را توسط نھادھای  توان این برنامه می. آموزش ببینند کاربرد مصالح مناسب، تجاری و مانند اینھا

 .یا شوراھای محلی به پیش برد غیردولتی و

جزئیات طراحی . گیرد ن صورتھای گوناگو بایست در طول روند ساخت و طی مرحله ھای روی سایت می نظارت

 .استانداردھا پیروی کند ھای تکنیکی و و ساخت باید از کدھای ساختمانی، قانون

آموزش معماران و  باید توجه داشت که در سیستم آموزشی فعلی و سیستم ساخت و ساز با بتن مسلح،

 .چون زلزله اھمیت داردھائی  با پدیده ھای صحیح در مقابله مھندسان سازه به اندازٔه کاربرد تکنیک

 طراحی و توسعه شھری ●

ھدف مشخصی را دنبال کند  ریزی ھدفمند در پیش گرفته شود که برای داشتن یک شھر ایمن باید نوعی برنامه

در برنامٔه بازسازی شھر استانبول . ریسک زلزله تدوین شود و به دنبال آن باید یک برنامٔه جامع برای تحلیل و

 :تحلیل ریسک زلزله تھیه شده که مھمترین اصول آن از این قرار ھستند ایبرنامٔه جامعی بر

 در نطر گرفتن تحلیل خطر در ھر نوع برنامٔه بازسازی -

 ھای نااستوار شناسائی زمین -

 بندی خطر زلزله ریز پھنه -

 بازسازی ھای بالقوه توسعٔه شھر و سمت و سوھای آن برای ھا و امکان توجه به محدودیت -

 ناسائی خطرھا با توجه به فرھنگ ھر شھرش -

 .یابی نھادھا، تجھیزات و تأسیسات شھری با توجه به بستر خطرپذیری مکان -
 


