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چىیذُ
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثِ عَرفوذُ ؽزیبًْبی حیبتی داخل ؽْزی در خیبثبىّب هغتمز ّغتٌذ ٍ ّزگًَِ آعیجی ثزآىّب خَد ثِ خَد
تبثیز هغتمین ٍ یب غیزهغتمین ثز رٍی ؽزیبًْبی حیبتی تزاثزی دارد ،اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی تزاثزی ثب تبعیغبت سیزسهیٌی
(آة ٍ فبضالة ٍ گبس) ٍ ًیش ؽجىِّبی ثزق ٍتلفي ٍ  ...اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت .اس عزفی اهذادرعبًی پظ اس سلشلِ
ٍاثغتگی ثغیبری ثِ ؽجىِ تزاثزی دارد ٍ ّزگًَِ اختالل در ؽجىِ تزاثزی هَجت اختالل در عیغتن اهذاد رعبًی هی ؽَد.در
ایي همبلِ عقی ؽذُاعت تب ضوي ثزرعی تبریخچِ هؾىالت ًبؽی اس اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ثِ ٌّگبم ٍلَؿ سلشلِ ،ثِ دعتِ
ثٌذی آًْب ٍ ًگبّی گذرا ثز تبریخچِ تحمیمبت فَرت گزفتِ پزداختِ ؽَد.
ٍاصُّبی ولیذی :ؽزیبى حیبتی،اًذروٌؼ،لزسُای،هذیزیت ثحزاى،سلشلِ


 .1همذهِ
اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ثِ فَرت یه اثز دٍ عزفِ ٍ یب یه عزفِ هبثیي ؽزیبًْبی حیبتی یه عیغتن در
حیي ٍ پظ اس رخذاد سلشلِ تقزیف هی ؽَد در ًتیجِ لبثلیت اعویٌبى یه ؽزیبى حیبتی فالٍُ ثز فولىزد لزسُای
خَد عیغتن ثغتگی ثِ فولىزد لزسُای ؽزیبًْبی هزتجظ ٍ اثز آًْب ثز فولىزد ٍ رًٍذ پیؾزفت ثبسعبسی آى عیغتن
داردوِ ایي اثز هیتَاًذ ثِ ؽذت اس پبعخ عزیـ اهذادرعبًی ٍرًٍذ ثبسعبسی درهٌغمِ سلشلِ سدُ هوبًقت وٌذ.ثِ عَر
هثبل درفَرت اس وبر افتبدى عیغتن تَسیـ ثزق پظ اس سلشلِ چزاكّبی راٌّوبییٍراًٌذگی ًیش اس وبر خَاٌّذ افتبد
وِ ایي خَد هَجت اختالل ٍ ثیًؾوی درتزافیه فجَری خَاّذ ؽذّ ،وچٌیي در لغوتّبیی اس هقبثزوِ لَلِّبی
آة یب فبضالة دچبر ؽىغتگی ؽذُاًذ ،خیبثبىّب دچبر آة گزفتگی هی ؽًَذّ .وچٌیي در فَرت لغقی ثزق،
اهىبى پوپبص آة درایغتگبّْبی پوپبص آة اس ثیي خَاّذ رفت.
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در ًتیجِ ثبسعبسی ؽزیبًْبی حیبتی پظ اس ٍلَؿ یه سلشلِ ؽذیذ ٍ هخزة ثغیبر هْن ٍحیبتی اعت سیزا فولىزد
ایي عیغتن ّب اس ّوِ لحبػ ثزای هزدهی وِ در هٌغمِ هغتمز ّغتٌذ ثغیبر هْن هیجبؽذ.

.2تبریخچِ
ٍلَؿ سلشلِ ی عي فزًبًذٍ ( )9979تبثیزات هخزثی را ثز ؽزیبًْبی حیبتی ثَجَد آٍرد تب حذی وِ هحممبى ٍ
پضٍّؾگزاى را ٍا داؽت تب تحمیك ثز رٍی همبٍم عبختي ؽزیبًْبی حیبتی را اس دیذ لزسُای ثِ فٌَاى یىی اس جْبت
تحمیك در سهیٌِ ون وزدى اثزات ثحزاى پظ اس ٍلَؿ سلشلِ در ؽْزّبی ثشري هَرد تَجِ جذی لزار دٌّذ.اس آى
سهبى تب اٍاعظ دِّ  9981هیالدی تحمیمبت ثز رٍی ؽزیبًْبی حیبتی ثِ فَرت هجشا فَرت هیگزفت ٍ ٌَّس
ثحث تبثیز آعیت ٍ خزاثی ؽزیبًْبی حیبتی ثز یىذیگز ٍ اًذروٌؼ آًْب در ثبسعبسی ّزوذام هغزح ًجَد.
در اٍعظ دِّ  9981هیالدی ثزخی هحممبى در صاپي ٍ ایبالت هتحذُ هغبلقبت خَد را ثز رٍی اًذروٌؼ ؽزیبًْبی
حیبتی آغبس وزدًذ ٍ در عبل  9999چیٌیّب وویتِ هغبلقبت عیغتن اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ٍ تَعقِ هذیزیت
اعالفبت در سلشلِّبی ؽْزی را پبیِگذاری ًوًَذ ٍ تحمیمبت ثز رٍی تبثیزاًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی در رًٍذ
ثبسعبسی ٍ رفتبر لزسُای آًْب ّوچٌبى ثِ عَر جذی اداهِ دارد.اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی درثغیبری اس سلشلِّبی
ؽذیذ در ؽْزّبی هتَعظ ٍ ثشري ّوچَى سلشلِّبی Tangshan M=7.8در عبل ، 9976
درعبل 9989

M=6.7،

Northridge

درعبل9994

M=7.2،

Kobe

درعبل9995

درعبل9999هؾىالت فزاٍاًی را ایجبد وزدُ اعت.

 .3هؾىالت ًبؽی اس اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ٌّگبم ٍلَؿ رخذاد سلشلِ
در سیز ثِ ثزخی هؾىالت ًبؽی اس اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی اؽبرُ هیگزدد.
 -9ثغتِ ؽذى راُ ّب ًبؽی اس آعیت ٍ یب فزٍریشػ پل ّب
-2ثغتِ ؽذى راّْب ًبؽی اس فذم پبیذاری ؽیزٍاًی ّب ٍ خبوزیشّب
-3ثغتِ ؽذى راّْب ًبؽی اس ٍاصگًَی دیَارّبی حبیل
ً-4ؾغت در خیبثبىّب ًبؽی اس ؽىغت در تًَلّبی هتزٍ ٍ لَلِّبی آة ٍ فبضالة
-5ثغتِ ؽذى راُّب ًبؽی اس ٍاصگًَی دولّبی فؾبر لَی اًتمبل ثزق

M=6.9 Loma Preita
M=7.6،

Chichi
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-6ثغتِ ؽذى راُّب ًبؽی اس فزٍریشػ ولی ٍ یب ًوبی عبختوبىّبی ثلٌذ
-7فذم اهىبى فجَر در خیبثبىّب ثِ فلت تقویزات
-8اهىبى ٍلَؿ عیل ٍ جبری ؽذى آة در خیبثبىّب ثِ فلت ؽىغتِ ؽذى لَلِّبی آة ٍ فبضالة
ٍ-9رٍد آة ثِ تًَلّبی هتزٍ ٍ تًَلّبی سیزسهیٌی ثِ فلت ؽىغتِ ؽذى لَلِّبی آة ٍ فبضالة
ً-91ؾغتّبی ثشري در خیبثبىّب ثِ فلت ؽىغتِ ؽذى لَلِّبی آة ٍ فبضالة ٍ ًیشآثؾغتگی پبیِّبی پلّب ٍ
پی عبختوبىّب
-19فذم ٍجَد آة در ؽجىِ ثِ فلت لغـ ثزق ایغتگبُّبی پوپبص ٍ افت فؾبر ًبؽی اس ؽىغتِ ؽذى لَلِّب ثِ فلت
حزوت سهیي ٍ فزٍریشػ عبختوبىّب
جذٍل  1ثِ چٌذ هَرد اس اثزات اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی وِ در سلشلِّبی اخیز اتفبق افتبدُ اعت اؽبرُ هیوٌذ.
جذٍل( :)1اثزات اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی
سلشلِ

راُ آّي

راُ ّب

تزن خَردى لَلِ

Heicheng
)(1975

لغقی ؽجىِ آة ثِ

آة ثبفث تخزیت

هذت  9عبفت

لغوتی اس راُ آّي

ثذلیل لغـ ثزق

ؽذ

Tangshan
)(1976

Baotou
()6991

ؽجىِ آة

هغیز را آّي

لَلِ اًتمبل ًفت ٍ

تَعظ لَلِ آة

ؽجىِ ثزق در اثز

ؽىغتِ ؽذُ دچبر

آعیت دیذى پل

آثگزفتگی ؽذ

ؽىغتِ ؽذ

راًؼ تزاًؾِ ّب ثبفث فذم اهىبى فجَر ؽذ

ؽجىِ گبس

ؽجىِ ثزق

تلفي

لَلِ گبس ثِ لغز 22
عبًتی هتز در اثز

وبّؼ ؽزفیت ثِ

آعیت دیذى پل

فلت لغـ ثزق

ؽىغتِ ؽذ

لغقی ؽجىِ آة ثِ

ًؾت گبس ثبفث فذم

ثزق ثِ فلت

خغبرت دیذى

هذت  4رٍس ثذلیل

اهىبى فجَر تزافیه

فذم فولىزد

ؽجىِ ثِ فلت عز

لغـ ثزق

ؽذ

تلفي لغـ ؽذ

خَردگی پل

تبهیي آة ثذلیل

آة ؽغتگی هَجت

وبّؼ ثزق افت

چپ ؽذى هخشى

پیذا وزد

گبس ؽذ

وبّؼ ؽزفیت ثِ
فلت لغـ ثزق
ثبسعبسی ؽجىِ

Taiwan
ChiChi
)(1999

فزٍریشػ پل هَجت خغبرت ثِ لَلِ ّبی

ًؾغت در خیبثبى ّب

ًؾغت در خیبثبى ّب

ثزق ثِ فلت

آة ٍگبس ؽذ ٍ خغَط لَلِ پی ٍی عی در

هَجت آعیت ثِ

هَجت آعیت ثِ

فذم وبروزد

اثز ًؾغت در راُ ّب ؽىغتِ ؽذًذ

لَلِ ّبی آة ؽذ

لَلِ ّبی گبس ؽذ

تلفي دچبر تبخیز

فذم اهىبى اعتفذُ
ثِ فلت ًجَد ثزق

ؽذ

)Jiashi (2003

تخزیت فًَذاعیَى ٍؽىغت رٍعبسی هَجی

ؽىغت لَلِ ّبی

ؽىغت لَلِّبی

لغقی هَلتی ثِ

ؽىغتِ ؽذى خغَط لَلِ آة ؽذ

گبس ثِ فلت

آة ثِ فلت

دلیل ًجَد ثزق
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رٍاًگزایی

ؽىغت پی
عبختوبىّب

.4دعتِ ثٌذی اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی
اًذروٌؼ هیبى ؽزیبًْبی حیبتی ثغیبر پیچیذُ اعت در ًتیجِ ثزای هغبلقِی عَدهٌذ ٍ ّذفوٌذ آًْب را ثز اعبط
خقَفیبتؾبى ثِ ؽؼ دعتِ تمغین ثٌذی هی وٌٌذ.
-1-4اًذروٌؼ فولىزدی

پخؼ خغبرت فولىزدی ًبؽی اس فذم وبروزد در ؽزیبى ّبی هزتجظ؛ درایي ًَؿ اًذروٌؼ فولىزد ًبلـ
یه ؽزیبى در سهبى ثحزاى لبثلیت عزٍیظ دّی ؽزیبًْبی هزتجظ را وبّؼ هیدّذ در ٍالـ ؽزیبًْبی حیبتی وِ
ثزای عزٍیظ دّی خَد ًیبس ثِ یه ؽزیبى خبؿ دارًذ ،در فَرت فولىزد ًبلـ آى ؽزیبى در عزٍیظ دّی
خَد دچبر هؾىل هی ؽًَذ .ثِ فٌَاى هثبل فولىزد ًبلـ ؽجىِ ثزق رعبًی لبثلیت عزٍیظ دّی ؽجىِ آثزعبًی را
وبّؼ هیذّذ .یىی راّىبر ّبی حل ایي هؾىل وِ تَعظ هحممبى ارایِ ؽذُ اعت افشایؼ ؽجىِ السم ٍ تجْیشات
پؾتیجبًی اعت وِ همبٍهت خَثی در همبثل سلشلِ دارًذ .تب ثتَاًٌذ پظ اس ٍلَؿ رخذاد سلشلِ ًیش ایفبی ًمؼ وزدُ ٍ
ًمقبى فولىزدی ؽزیبًْبی حیبتی را ججزاى وٌٌذ.
-2-4اًذروٌؼ فیشیىی

پخؼ ثحزاى فیشیىی در هیبى ؽزیبًْبی حیبتی؛ ّزگبُ خزاثی ٍ یب ًمقبى یه ؽزیبى هَجت خغبرات
فیشیىی یبًمقبى فولىزدؽزیبًْبی دیگز ؽَد گَیین آى دٍ ؽزیبى ثب یىذیگز اًذروٌؼ فیشیىی دارًذ.ثِ فٌَاى
هثبل فزٍریشػ یه پل هَجت پبرُ ؽذى وبثلّبی ثزق یب تلفي هتقل ثِ آى هیؽَد ٍ یب آة ًبؽی اس ؽىغتِ ؽذى
یه لَلِ عزفت فولىزد فیجزّبی ًَری هجبٍر لَلِ را وبّؼ هیدّذ .یىی راّىبرّبی حل ایي هؾىل وِ
تَعظ هحممبى ارایِ ؽذُ اعت داوتّبی هقوَل همبٍم در همبثل سلشلِ اعت تب ّن در سهبى ٍلَؿ سلشلِ ثتَاًذ
همبٍهت وبفی داؽتِ ثبؽذ ٍ ّن در سهبى ثحزاى وؾف هحل ؽىغتگی لَلِّب ٍ یب پبرگی وبثلّب را عَْلت ثخؾذ
ّوچٌیي در سهبى ثبسعبسی ًیش ثِ فلت ٍجَد فضبی وبفی ٍ فذم هجبٍرت ثب خبن فولیبت ثبسعبسی را آعبى تز
وزدُ ٍ هذت سهبى ثبسعبسی را ًیش وبّؼ هیدّذ.
-3-4اًذروٌؼ تمبضبیی

تبثیز فولىزدی یه ؽزیبى حیبتی ثز ًیبس ثِ ؽزیبى ّبی دیگز اعت؛ ثِ فجبرت دیگزّزگبُ ثز اثز خزاثی ٍ یب
ًمقبى فولىزد یه ؽزیبى حیبتی ًیبس ٍ تمبضب اس ؽزیبى حیبتی دیگز ثِ فٌَاى جبیگشیي افشایؼ یبثذگَیین
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اًذروٌؼ تمبضبیی اتفبق افتبدُ اعت .درایي فَرت اگز ؽزیبى حیبتی جبیگشیي دارای ؽزفیت السم ٍ وبفی ثزای
پبعخگَیی ثِ هیشاى تمبضب ًجبؽذ دچبر هؾىل ؽذُ ٍ ًویتَاًذ ًمؼ خَد را در سهبى ثحزاى ثِ خَثی ایفب وٌذ.ثِ
فٌَاى هثبل اس وبر افتبدى ؽجىِ گبسرعبًی هَجت افشایؼ تمبضب اس ؽجىِ ثزق رعبًی خَاّذ ؽذ.یىی راّىبرّبی
حل ایي هغبلِ وِ تَعظ هحممبى ارایِ ؽذُ اعت افشایؼ ؽجىِ السم ٍ همبٍم در همبثل سلشلِ ٍ ًیش اًجبم فولیبت
اهذاد ٍ ثبسعبسی وبفی ٍ هٌبعت اعت.
-4-4اًذروٌؼ ثبسعبسی

هَاًـ هختلفی وِ در رًٍذ ثبسعبسی ثَجَد هیآیذ؛ّزگبُ خزاثی ٍ فذم فولىزد ؽزیبًْبی حیبتی هَجت
ؽَد تب فولیبت ثبسعبسی ثِ تبخیز ثیبفتذ گَیین اًذروٌؼ ثبسعبسی اتفبق افتبدُ اعت .در ٍالـ اگز ثزای ثبسعبسی
یه ؽزیبى ثِ ؽزیبى دیگز ًیبس داؽتِ ثبؽین وِ خَد ًیبس ثِ ثبسعبسی دارد ٍ یب ایٌىِ خزاثی یه ؽزیبى پیذا وزدى
هحل خزاثی ؽزیبى دیگز را ثِ تبخیز ثیبًذاسد گَیین ایي دٍ ؽزیبى ثز یىذیگز اًذروٌؼ ثبسعبسی دارًذ.ثِ فٌَاى
هثبل تبثیز هٌفی ؽزیبًْبی هذفَى در وؾف ٍ ثبسعبسی یىذیگز ( آة ٍ گبس  -ثزق ٍ آة  -فبضالة ٍ آة ٍ . . .
ٍیب ًیبس ثِ ثزق ثزای راُ اًذاسی دعتگبُ ّبی فولیبت ثبسعبسی.یىی اس راّىبرّبی ارایِ ؽذُ پبیِ گذاردى یه
اعتزاتضی ثبسعبسی ثْیٌِ ثزای توبهی ؽزیبىّبی حیبتی اعت تب ثتَاى پظ اس تحلیل وبهل ًیبسّبی ثبسعبسی ؽزیبًْب
ٍ اثز آًْب ثز ثبسعبسی یىذیگز ثزًبهِای هٌغمی ثزای رًٍذثبسعبسی پبیِ ریشی ًوَد.
-5-4اًذروٌؼ تشایذی

تحت فؾبر لزار گزفتي یه ؽزیبى ًبؽی اس ثی وفبیتی اٍلیِ خَد عیغتن؛ ثِ فجبرت دیگزّزگبُ سیز هجوَفِ-
ّبی یه ؽزیبى حیبتی تحت اثز سلشلِ دچبر آعیت ؽًَذ ٍ ایي آعیت هَجت ؽَد تب اثز ثحزاى پظ اس سلشلِ ًبؽی
اسافشایؼ تمبضب ثزؽزیبى افشایؼ یبثذ ،گَیین ؽزیبى حیبتی ثب خَد اًذروٌؼ چزخِای ٍ یبتشایذی دارد.ثِ فٌَاى
هثبل وبّؼ عغح عزٍیظ ؽجىِ آثزعبًی در یه آتؼ عَسی ثشري ثِ فلت ؽىغت اتقبالت آة یه
عبختوبى وِ خَد در اثز آتؼ عَسی آعیت دیذُ اعت؛ در ًتیجِ افشایؼ تمبضب ثزای آة ٍ ثشرگتز ؽذى آتؼ
عَسی ٍ ؽىغت لَلِّبی آة رعبًی ثیؾتز را ثِ دًجبل خَاّذ داؽت (ؽىل ؽوبرُ .)9
یىی راّىبرّبی حل ایي هغبلِ وِ تَعظ هحممبى ارایِ ؽذُ اعت افشایؼ ؽجىِّبی همبٍم در همبثل سلشلِ ٍ ًیش
ثْیٌِ ًوَدى فولیبت اهذاد ٍ ًجبت اعت.
-6-4اًذروٌؼ داخلی

اًذروٌؼ ثیي هَلفِ ّبی داخلی یه ؽزیبى حیبتی اعت؛ّزگبُ سیز هجوَفِی یه ؽزیبى حیبتی دچبر
هؾىل ؽًَذ ٍ ایي هغبلِ ثبفث ؽَد تب فولىزد آى ؽزیبى ثِ عَر وبهل دچبر هؾىل ؽَد گَیین ؽزیبى حیبتی ثب

پىجمیه کىفراوس ملی زلسله ي سازه
 3ي  4اردیبهشت ماه ، 9393جهاد داوشگاهی استان کرمان

خَد دچبر اًذروٌؼ داخلی ؽذُ اعت.ثِ عَر هثبل تجْیشاتی وِ در یه پغت ثزق ٍجَد دارًذ ثب عبسُ پغت ثزق
وِ ٍؽیفِی افلی آًْب هحبفؾت لزسُای اس ٍعبیل ٍاتقبالت ؽزیبى حیبتی اعت اًذروٌؼ دخلی دارًذ .یىی اس
راّىبرّبی وبّؼ ایي هغبلِ تَجِ ثِ عزاحی همبٍم لزسُای عبسُی هحبفؾت وٌٌذُ ٍ ًیش اتقبالت هبثیي تجْیشات
ٍ عبسُ اعت ّوچٌیي در عزاحی خَد تجْیشات ًیش ثبیذ تَجِ ٍیضُای ثؾَد.

ؽىل )ً :(1وًَِای اس ًحَُ آعیت در اًذروٌؼ تشایذی

 .5تحمیمبت فَرت گزفتِ ثز رٍی اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی
Hoshiya

ٍ ّوىبراى در عبل ٍ 1984

Hoshiya,Ohno

حیبتی را ثَعیلِی یه دیبگزام تقزیف وٌٌذ(.ؽىل)2

در عبل 1987عقی وزدًذ اًذروٌؼ ؽزیبًْبی
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ؽىل( :)2دیبگزام اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی (ّ ٍ Hoshiyaوىبراى)

 Nojima ,Kamedaدر عبل 1991جذٍلی را ثز هجٌبی هؾبّذات ٍ ثز اعبط هذل احتوبالتی لزسُای ؽزیبًْبی حیبتی
سلشلِّبی گذؽتِ ارایِ وزدًذ (.جذٍل)2
شبکِ برق

شبکِ گاز

شبکِ آب

حول ًٍمل

ارتباطات
عدم عولکر دفاتر تلفي  -عدم

عول ًکردى پوپ ّا -عدم

عدم کارکرد چراغ ّای

عولکرد سیستن کٌترل

عولکرد سیستن کٌترل

راٌّوایی  -عول ًکردى تراًَا

هرکسی -عدم عولکرد سیستن

هرکسی

ّا ٍ هترٍ ّا ٍ هسایل ًملیِ برلی

ّای آًالیي  -از دست دادى

استفادُ اضافی بِ عٌَاى ٍسیلِ

تداخل در بازسازی -کار

عدم اهکاى عبَر ًاشی از

گرهایی

زیاد هاشیي آالت

عولیات بازسازی

افت فشار گاز -عدم عولکرد

شبکِ برق

سیستن کٌترل هرکسی

اطالعات

شبکِ گاز

عدم اهکاى عبَر ًاشی از
شبکِ آب

کوبَد هادُ خٌک کٌٌدُ  -آب

تداخل بازسازی  -کار زیاد

عولیات بازسازی  -سیل -

گرفتگی لَلِ ّا ٍ یا کابل ّای

هاشیي آالت  -کوبَد هادُ

کوبَد خٌک کٌٌدُ در سیستن

زیر زهیٌی

خٌک کٌٌدُ -

ّایی کِ از آب بِ عٌَاى خٌک
کٌٌدُ استفادُ هیکٌٌد

کوبَد خٌک کٌٌدُ  -آب
گرفتگی کابل ّای هدفَى -
ًفَذ آب بِ کابل ّای عایك
ًشدُ

عدم اهکاى استفادُ از
ًبَد هاشیي ّای باتری دار -
حول ٍ ًمل تاخیر در عویات بازسازی -عدم
اهکاى جابِ جایی سَخت ٍ هَاد

تاخیر در عولیات بازسازی-

تریلر ّای حول آب -

تاخیر در عویات بازسازی  -تاخیر در عولیات بازسازی-
عدم اهکاى جابِ جایی

تاخیر در عویات بازسازی -

سَخت ٍ هَاد

عدم اهکاى جابِ جایی

استفادُ بیش از حد از تلفي

سَخت ٍ هَاد
عدم اهکاى عبَر ًاشی از
ارتباطات

عدم عولکرد سیستن کٌترل

عدم عولکرد سیستن کٌترل

عدم عولکرد سیستن

عولیات بازسازی -عدم عولکرد

هرکسی -عدم اهکاى عبَر برای

هرکسی -عدم اهکاى عبَر

کٌترل هرکسی -عدم اهکاى

سیستن کٌترل هرکسی-عدم

عولیات بازسازی

برای عولیات بازسازی

عبَر برای عولیات بازسازی

اهکاى عبَر برای عولیات
بازسازی

جذٍل( :)2جذٍل ارایِ ؽذُ ثز هجٌبی هؾبّذات لزسُای سلشلِّبی گذؽتِ (Nojima,Kameda (1991

Scawthornدرعبل 1993هفَْم هبتزیظ اًذروٌؼ را ارایِ وزد.

وِ در آى تبثیز ؽزیبى حیبتی  jثز رٍی ؽزیبى حیبتی  iثِ فَرت  eijتقزیف هی ؽَد.
 Shinozuka , Tanakaدر عبل  1996اًذروٌؼ عیغتن ّبی آثزعبًی ٍ ؽجىِی ثزق را ثِ ٍعیلِ رٍػ هًَت
وبرلَ هحبعجِ ًوَدًذ .آًْب هجٌبی آعیت پذیزی در ؽجىِی آثزعبًی را ثب تَجِ ثِ اًذروٌؼ آى ثب ؽجىِ ثزق رعبًی
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ایغتگبُّبی پوپبص در ًؾز گزفتٌذّ ،وچٌیي تبثیز لغقی ثزق را ثز رٍی عیغتنّبی اهذاد ٍ ًجبت هثل عبسهبى
هذیزیت ثحزاى ،ثیوبرعتبىّب ،تزافیه اتَثبىّبدر ًؾز گزفتٌذ ٍ ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ ٌَّس فبفلِی سیبدی ثیي
هغبلقبت تئَریه ٍ ٍالقیت ٍجَد دارد وِ هیتَاى آى را درضقف ًبؽی اس فذم ؽٌبخت هیشاى َّؽوٌذی ٍ
فىظ القول هزدم داًغت .
 Zhangدر عبل  1992ثبسعبسی ّز ؽزیبى حیبتی را ثب رًٍذ هبروَف هذل وزد ٍ درجِی تبثیزی وِ ّز ؽزیبى ثز
ؽزیبى دیگز داؽت را تبثقی اس حبلت آعیت دیذُ ٍ حبلت هغلَة آى ؽزیبى ٍ ؽزیبى دیگز تقزیف وزد ّوچٌیي
تَعظ وبهپیَتز یه ؽجیِ عبسی اًجبم داد.
فزضیبت ایي رٍػ فجبرتٌذ اس :
 ّز ؽزیبى حیبتی ثِ فَرت یه هذل هبروَف هذل هیؽَد . هیشاى تبثیز ّز ؽزیبى ثز ثبسعبسی ؽزیبى دیگز ثقَرت تبثقی اس حبلت فبدی ٍ خغبرت دیذُ ؽزیبى ّبی حیبتیتقزیف هیؽَد.
 ّز ؽزیبى حیبتی ثقَرت یه سیز هجوَفِ اس ول عیغتن لبثل هالحؾِ اعت.ًتبیج تحمیمبتؼ ًؾبى هیذادًذ وِ اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ثِ ؽذت ثز رٍی عزفت ٍ ّشیٌِّبی ثبسعبسی
تبثیزدارد.
& Jeremy

Felixدر عبل  1995عبسُ ّبی پغت ّبی ثزق ٍ هحبفؼ تجْیشات را ؽزیبًْبی حیبتی تجْیشاتی

ًبهگذاری وزدًذ درٍالـ ارتجبط هبثیي عبسُی افلی یه پغت ثزق (ؽبهل لبة ّب ٍ هْبرثٌذی ّب) ٍتجْیشات ٍ
ٍعبیل آًزا ثِ فٌَاى اًذروٌؾی درٍى ؽزیبًی هقزفی وزدًذ (اًذروٌؼ هبثیي تجْیشات ٍ عبسُّبی یه ؽزیبى
حیبتی) ٍاًذروٌؼ هبثیي ؽزیبًْبی حیبتی ؽبهل ایي ؽزیبى حیبتی را هحبعجِ ًوَدًذ.
 Felixدر عبل  1998ثزای دعتیبثی ٍ ؽٌبعبیی اًذروٌؼ ثیي ؽجىِ تلفي ٍ یه ؽزیبى حیبتی دیگز در هجبٍرت
آى عیغتن را ثب اعتفبدُ اس GISهذل وزد .اٍ فوىزد ولی یه ؽجىِ تلفي را ٍاثغتِ ثِ ته ته اجشای تؾىیل
دٌّذُاػ تقزیف وزدّ ،وچٌیي توبهی آعیتّبی هوىي را اس ًؾز فیشیىی ثزرعی وزدّ ،وچٌیي عقی ًوَد
اًذروٌؼ ثیي ایي ؽزیبى ٍؽزیبًْبی حیبتی هجبٍرػ را ؽٌبعبیی وٌذ.
Der Kiureghian

ٍ ّوىبراى در عبل 1999ثز رٍی تجْیشات هَجَد در پغت ّبی فزفی ؽجىِ ثزق تحمیك

وزدًذٍّزٍعیلِای را ثِ فَرت یه جزم هتوزوش ثب در ًؾز گزفتي هیزایی ٍعختی آًْب ثِ فٌَاى یه جغن یه
درجِ آسادتَعظ تحلیل خغی هذل ٍ تحلیل ًوَدًذ) .ؽىل)3
ّ ٍ Wenوىبراى در عبل  2000آًبلیش اًذروٌؼ ثزقً-فت ٍ ثزق–آة را ثزای وبّؼ اثزات ثحزاى اًجبم دادًذ.
آًْب در هَرد اًذروٌؼ ثِ عبدگی فحجت وزدًذ .آًْب فزك وزدًذ وِ تجْیشات ٍ پغت ّبی ثزق ثِ ٌّگبم سلشلِ
عبلن خَاٌّذ هبًذ وِ ایي فزك ًتبیج آًْب رااس ٍالقیت دٍر وزد.
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ؽىل( :)3تجْیشات هَجَد دریه پغت ثزق

Su & Liuدر عبل  2001فبوتَرّبی تبثیز اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ثز یىذیگز را ثب تَجِ ثِ هیشاى تبثیز ّز ؽزیبى
حیبتی ثز ؽزیبى حیبتی دیگز تحلیل ٍهحبعجِ ًوَدًذ ٍ درجِ تبثیز اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی را ثز رٍی سهبى
ثبسعبسی ثزحغت ًَؿ ؽزیبى حیبتی ثیبى ًوَدًذً(.وَدار)9

ًوَدار( :)1تبثیز اًذروٌؼ ؽزیبًْبی حیبتی ثز رٍی سهبى ثبسعبسی

حغیٌی ،ثز رٍی ًیبس ّب ٍ رّیبفتّبی هٌْذعی سلشلِ ی ؽزیبًْبی حیبتی در عبل  77تحمیك ًوَد .در آى همبلِ
ضوي هقزفی جبهـ هٌْذعی سلشلِ ؽزیبًْبی حیبتی ٍ تمغینثٌذی ؽزیبًْبی حیبتی هَلفِّبی هْن آًْب ثِ ثزرعی
ٍیضگیّبی ؽزیبًْبی حیبتی ٍ ارایِ رّیبفتّبیی جْت وبّؼ آثبر ًبهغلَة سلشلِ ثز هغتحذثبت پزداختِ ؽذ.
حغیٌی ٍ هیزسا حغبثی هؾىالت تزافیىی در ٍاوٌؼ اضغزاری آتؼ ًؾبًی تْزاى پظ اس ٍلَؿ سهیي لزسُی
احتوبلی را در عبل  77ثزرعی ًوَدًذ .در آى همبلِ ثب تَجِ ثِ اّویت آتؼ عَسی ٍ اًذروٌؼ ٍاوٌؼّبی
اضغزاری آتؼ ًؾبًی ثب آى پظ اس یه سلشلِ در ؽْزّبی ثشري ثِ ثزرعی ٍیضگیّبی تزافیىی ٍ تَاًبیی خذهت
دّی ؽجىِ تزاثزی آتؼ ًؾبًی ٍ هؾىالت احتوبلی ٍ ارایِ راّىبرّبیی ثزای وبّؼ هؾىالت احتوبلی ثپزداسد وِ
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ثب تَجِ ثِ ٍعقت سیبد ؽْز تْزاى ٍ هؾىالت تزافیىی فزاٍاى ٍ ًجَد ؽجىِ حول ًٍمل جبدُای هٌؾن ثِ ثزرعی
هحذٍدُی ایغتگبُ ؽوبرُ  99تْزاى پزداختِ اعت .

ً .6تیجِگیزی ٍ پیؾٌْبدّب
ثز اعبط هغبلقبت ٍ تحمیمبت اًجبم ؽذُ ًتبیج سیز ثِ اختقبر ارایِ هیؽَد:
-9ؽجىِ آثزعبًی ثذتزیي اثز را ثز رٍی عیغتن حول ٍ ًمل ثِ خقَؿ درهٌبعك لذیوی ٍفزعَدُ ؽْزّب دارد.
-2هذیزیت ّجَم هزدم ثِ عوت خیبثبى ّب اهزی ثغیبر هْن ٍ اعبعی در عزفت اهذاد رعبًی ٍ دعتزعی ثِ هٌبعك
ثحزاى سدُ اعت.
-3جبیگذاری دلیك ٍ ثب هغبلقِ لجلی ؽزیبى ّبی حیبتی ٍ ًیش ایغتگبُ ّبی اهذاد ٍ ًجبت در عغح ؽْز ثغیبر هْن
اعت.
-4سهبى رخذاد سلشلِ در فىظ القول هزدم ٍ ًیش اهذاد رعبًی ٍ جزیبى تزافیه ثغیبر اّویت اعت.
-5پلیظ در ثغیبری اس هَالـ در ثحث هذیزیت ثحزاى ( ثبس ًگِ داؽتي راُ ّبی دعتزعی اهذاد ) ًمؼ هْوی را
ایفبهیوٌذ.
-6آهَسػ ثزای هزدم ٍ گزٍُ ّبی اهذادٍ ًجبت ٍ ًیش پلیظ در حیي ثحزاى هفیذ خَاّذ ثَد.
-7حك تمذم در ثبسعبسی ؽزیبى ّبی حیبتی هختلف ثب ؽجىِ ثزق رعبًی اعت سیزا عزفت ثبسعبسی آى ثیؾتز اس
عبیز ؽزیبى ّب اعت ٍ ًیشفولىزد آى هَجت ووه وزدى در ثبسعبسی ؽزیبى ّبی دیگز خَاّذ ؽذ.
-8اهزٍسُ ثَعیلِ  Web GISتحلیل اًذروٌؼ ثیي ؽزیبى ّبی حیبتی ثَعیلِ ی اعالفبت ٍالقی در یه عیغتن ؽْزی عبدُ
ٍ دلیمتز ؽذُ اعت .
-9جوـ آٍری اعالفبت اعبعی در هَرد جشئیبت در هٌغمِ ی تحت هغبلقِ عخت اعت ٍ یب ایٌىِ ثب تَجِ ثِ تغییزات خَاؿ
فیشیىی ٍ ؽیویبیی ثزخی اس ؽزیبًْب ّوبًٌذ لَلِ ّبی هذفَى اًتمبل آة هٌحٌیّبی ؽىٌٌذگی ثبثتی ثزای آًْب ًویؽَد تقزیف
وزد.
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 فولىزد اًتؾبهی ٍ آهَسػ تیوْبی تقویزاتی ثزای،ثب تَجِ ثِ هَارد فَق ثِ ًؾز هیرعذ تحمیمبت در سهیٌِّبی آهَسػ هزدهی
.فولىزد هٌبعت ٍ اس پیؼ ثزًبهِ ریشی ؽذُ در سهبى ثحزاى هَرد ًیبس هیثبؽذ

هزاجـ.7
 هؾىالت تزافیىی در ٍاوٌؼ اضغزاری آتؼ ًؾبًی تْزاى پظ اس ٍلَؿ سهیي لزسُی احتوبلی – فلی هیزسا-1
9377 هحوَد حغیٌی– اردیجْؾت،حغبثی
9377  ًیبسّب ٍ رّیبفت ّب – هحوَد حغیٌی – اردیجْؾت، هٌْذعی سلشلِ ؽزیبًْبی حیبتی-2
3-Bob-Lau -John. M .Eidinger,1991, Water-Power lifeline interaction
4-R.H.Zhang,1992, Lifeline interaction and post earthquake urban system reconstruction
5-M.Shinozuka,1996, Effects of lifeline interaction under seismic condition
6-Mahmood Hosseini .Alireza Hessabi,1999, Lifeline interaction effects on the earthquake
emergency response of fire department in tehran metropolis
7-Yao bao hua -Xie lili -Hou Enjie,Mar2004, A comprehensive study method for lifeline
system interaction under seismic condition
8-Tang Aiping -Ou Jingping,Aug2004, Lifeline systems interaction and their seismic
performance assessments
9-Yao bao hua -Xie lili -Hou Enjie,Aug2004, Study effect of lifeline interaction under
seismic condition
91 -M.J.O'rourke,Aug2004, soil structure interaction facility for lifeline systems
99-Mahmood Hosseini,Oct 2008,a procedure for risk mitigation of water supply system in
large and populated cities
92- Mahmood Hosseini,May2003,The latest achievments in seismic evaluation methods
and upgrading techniques for Gas & Water Lifelines
93-S.E.Chang,1998,Measuring lifeline system performance: Highway transportation
systems in recent earthquakes build on KOBE and Northridge experiences
94- Mahmood Hosseini,Oct 2008,A risk management model for inter city road systems
95-M.shinozuka,Aug.2004,transportation network simulation for dynamic origin
destination matrix under earthquake damage
61-T.D.O'rourke,Jan. 2003,large scale of experiments of buried steel pipelines with
elbows subjected to permanent ground deformation

پىجمیه کىفراوس ملی زلسله ي سازه
 جهاد داوشگاهی استان کرمان، 9393 اردیبهشت ماه4  ي3

61- Hirouky KAMEDA,2000,Engineerin management of lifeline systems under earthquake
risk

