بحران زلسلٍ ي مقايم سازی بىاَای تاریخی ي باستاوی
1

عیسی اسذی

 -1وبسؿٙبع اسؿذ فٕشاٖٟٙٔ ،ذػی ػبصٔ ،ٜذسع دا٘ـٍبeisa.asadi57@yahoo.com ٜ

چكیذٌ
ثٙبٞبی تبسیخی ایشاٖ فٕٔٛب اص ٔلبِحی ٘ؾیش خـت ،ٌُ ،ػ ٚ ًٙچٛة ػبخت ٝؿذ ٜاػت.و ٝثِ ٝحبػ اسصؽ فشٍٙٞی اص
یه عشف  ٚفشػٛدٌی  ٚآػیت دیذٌی ثؼیبسی اص فٙبكش ػبص ٜای آٖ اص عشف دیٍش ٕٟٔ ٚتش اص  ٕٝٞحفؼ وّیت ثٙب ٚ
ٕ٘بٞبی ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی ثذ ٖٚدػت خٛسدٌی ثیؾ اص حذ ،فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذ ٜایؼت و ٝالصْ ٔیذاسد سٚؿٟبی ثٟؼبصی
ِشص ٜای ثشای ای ٍٝ٘ٛٙثٙبٞب تب حذ أىبٖ ایٕٗ ،غیش ٔخشةٛٔ ،حش  ٚغیش آؿىبس ثبؿٙذ .ػٚ ٝیظٌی فٕذ ،ٜآػیت پزیشی
ای ٍٝ٘ٛٙثٙبٞب سا دس ثشاثش حٛادث عجیقی ٘ؾیش صٔیٗ ِشص ٜثبال ٔی ثشد و ٝفجبستٙذ اص  :فشػٛدٌی ٔلبِح ٔ ،مب٘ ْٚجٛدٖ
ٔلبِح  ٚػٍٙیٗ ثٛدٖ ػبص . ٜثش ایٗ اػبع ساٞىبسٞبی حفبؽت ایٗ ثٙب ٞب دس ثشاثش صٔیٗ ِشص ٜثبیذ ٔتضٕٗ سفـ ایٗ
٘ٛالق ثبؿذ  .دس ایٗ ٔمبِ ٝػقی ؿذ ٜاػت ساٞىبسٞبی ٔختّفی ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف فٛق اسایٌ ٝشدد.سٚؿٟبیی ٘ؾیش
افضایؾ ؽشفیت ثبسثشی ،تغییش ؿىُ ارضا ػبص ٜای چ ٖٛافضایؾ اثقبد ٔمغـٔ ،ؼّح وشدٖ ارضا ،پیؾ تٙیذٌی ،تضسیك ٚ
ٕٞچٙیٗ ایزبد ػبصٞ ٜبی ٍٟ٘جبٖ  ٚثشخی سٚؿٟبی ٔذیشیتی ،رذاػبصی ِشص ٜایٔ ،مب ْٚػبصی ثٙبٞب ثٚ ٝػیّ ٝربیٍضیٙی
ٔلبِح رذیذ  ٚػجه ػبصی ثٙب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت.

ياشٌَای كلیذی :ثحشاٖ ،صِضِ، ٝثٙبٞبی تبسیخیٔ ،مب ْٚػبصی

ٔمذٔٝ
ایشاٖ وـٛسی اػت و ٝدس ٔٙغم ٝای و ٚ ٟٗتٕذٖ خیض اص رٟبٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت  ،اصعشفی ث ٝدِیُ ؿشایظ رغشافیبیی
داسای ٔٙبعك ٔختّف آة ٛٞٚایی ٔی ثبؿذ  .اص ایٗ س ٚدس ٘مبط ٔختّف ایٗ ػشصٔیٗ  ٚدس دٚسٞ ٜبی ٔختّف تبسیخی تٕذٖ
ٞبی ٔتقذد  ٚث ٝتجـ آٖ ارتٕبفبت ا٘ؼب٘ی  ،ؿٟشٞب  ٚثٙبٞبی ٔتقذد ؿىُ ٌشفت ٝاػت و ٝثشخی اص آٟ٘ب ث ٝعٛسوبُٔ ثبلی
ٔب٘ذ ٚ ٜاص ثشخی ٘یض آحبس  ٚثمبیبی ا٘ذوی ثزب ٔب٘ذ ٜاػت وٞ ٝش یه إٞیت ٚیظ ٜای دس پیـی ٝٙتبسیخی  ٚفش ٚ ًٙٞتٕذٖ ٔب
داسد  .اص ایٗ س ٚحفؼ ایٗ آحبس داسای إٞیت ٚیظ ٜای اػت .اص عشفی ایشاٖ دس ٔٙغم ٝصِضِ ٝخیضی اص رٟبٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت
ٚچ ٖٛثٙبٞبی تبسیخی ٘یض  ٓٞثِ ٝحبػ ضقف ٔلبِح ٔلشفی  ٓٞ ٚث ٝدِیُ فشػٛدٌی  ٚآػیت دیذٌی دس دٚسٞ ٜبی ٔختّف
تبسیخی  ٚاحیب٘ب ٔـىالت ػبص ٜای  ... ٚدس ٚضقیت ٘بٔٙبػجی اص ایٕٙی ِشص ٜای لشاس داس٘ذ  ،ؿٙبخت ساٞىبسٞبی ٔٙبػجی وٝ
دس ایٗ ساػتب ثىبس ٌشفت ٝؿٛد إٞیت ٚیظ ٜای داسد .دس ثمی ٝوـٛسٞب ؤ ٝـخلبت ٔـبث ٝایشاٖ سا چ ٝاص ٘ؾش ِشص ٜخیضی ٚ
چ ٝاص ٘ؾشثٙبٞبی تبسیخی داس٘ذ  ،دس ایٗ صٔی ٝٙوبسٞبی ٔتقذدی ا٘زبْ داد ٜا٘ذ] .[7دس ایشاٖ ثشای ثٟؼبصی ِشص ٜای ػبختٕبٖ
ٞبی ٔٛرٛد دػتٛساِقُٕ ٔجؼٛعی تٟی ٝؿذ ٜاػت ِٚی دس ٔٛسد ثٙبٞبی تبسیخی ٛٙٞص ٔشرـ ٔذ٘ٚی ٚرٛد ٘ذاسد و ٝثٛ٘ ٝثٝ
خٛد یىی اص ٘یبص ٞبی ٔ ٟٓوـٛس ٔی ثبؿذ.

شكل -1بقعٍ شیخ شُاب الذیه اَری

ٔذیشیت
ٔذیشیت سا ٔیتٛاٖ سٞجشی  ٚوٙتشَ وبسٞبی دػت ٝرٕقی ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفٟبی ٔغّٛة ثب حذاوخش وبسایی ٘بٔیذٔ.ذیشیت
تشویجی ٔتـىُ اص فّٓ ٙٞ ٚش ٕٞ ٚبٍٙٞی آٖ د ٚاػتٔ.ذیشیت اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص أىب٘بت ٔٛرٛد اص عشیك اكٔ َٛذیشیتی

اػت.اسوبٖ ٔذیشیت ؿبُٔ ثش٘بٔ ٝسیضی ،ػبصٔب٘ذٞی ٞ ،ذایت  ،سٞجشی  ٚوٙتشَ اػت.
ثحشاٖ
ثحشاٖ تقبسیف  ٚتفبػیش ٔختّفی داسد .ثب فٙبیت ث ٝپیـشفت ٞبی ثـش دس فّٓ  ٚدا٘ؾ ،اغّت تقبسیف ثحشاٖ ٔ ٚذیشیت آٖ اؿبسٜ
ث ٝآػیت پزیشی ا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ خغشات سا ؿبُٔ ٔیـٛد.خغش یه حبدح ٝعجیقی ٚیب فشایٙذی ٔلٛٙفی اػت و ٝدس كٛست
ٚلٛؿ ،ثٙیبٖ ٙٔ ٚبثـ ربٔق ٝسا تٟذیذ ٔیىٙذ  ٚایٗ ٚلبیـ ٔٛرت تّفبت  ٚكذٔبت رب٘ی ٔ ٚبِی دس لؼٕت ٞبی آػیت پزیش ٔی
ٌشدد.ثحشاٖ حبدح ٝای اػت و ٝثغٛس عجیقی  ٚیب ثٛػیّ ٝثـش ثغٛس ٘بٌٟب٘ی اتفبق ٔی افتذ  ٚػختی ٔ ٚـمتی ث ٝربٔقٝ
تحٕیُ ٔی ٕ٘بیذ و ٝرٟت ثش عشف وشدٖ آٖ ٘یبص ث ٝالذأبت اػبػی  ٚفٛق اِقبدٔ ٜی ثبؿذ (٘بعك اِٟی) .تقشیف ػبد ٚ ٜلبثُ

ف ٟٓثحشاٖ ٚضقیت ٘بتٛا٘ی دس ٔمبثُ آػیت سا ٔی ٌٛیٙذ .ثحشاٖ ا٘ٛاؿ ٔختّفی داسد ٔخُ ثحشاٖ ػیبػی ،ثحشاٖ التلبدی،

ثحشاٖ ارتٕبفی ،ثحشاٖ عجیقی ِٚ...ٚی ٍٕٞی دس ٔف ْٟٛتغییش فؾیٓ  ٚیىجبس ٜدس ٚضقیت ٔـتشن ٔی ثبؿٙذ.
ٚیظٌی ٞبی ثحشاٖ
*ثحشاٖ فٕٔٛب غیش لبثُ پیؾ ثیٙی اػت.
*ثحشاٖ ٞب تجقبت ٔختّفی داس٘ذ اص رّٕ ٝآحبس ٔخشثی ٘ؾیش ٘یبصٔٙذی افشاد ثحشاٖ دیذ ٜث ٝوٕه ٞبی ثـش دٚػتب٘.ٝ
*آحبسی عٛال٘ی  ٚسٚحی  ٚسٚا٘ی صیبدی داس٘ذ.
*دس ٔٛلـ ثحشاٖ تلٕیٓ ٌیشی تحت اػتشع  ٚفـبس ثٛد ٜچ ٖٛصٔبٖ ٔحذٚد  ٚاعالفبت ٘بلق اػت.
*صٔبٖ ٔٛرٛد ثشای پبػخ دٞی خیّی وٓ اػت.
*فذْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ افضب ثحشاٖ ٔـٟٛد اػت.

ٔذیشیت ثحشاٖ
ٔزٕٛفٝای اص چبس ٜرٛییٞب  ٚتلٕیٕبتی اػت و ٝدس ٔمبثّ ٝثب ثحشاٖ ا٘زبْ ٔیٌیشد ٞ ٚذف آٖ وبٞؾ س٘ٚذ ثحشاٖ ،وٙتشَ
ثحشاٖ  ٚوبٞؾ  ٚسفـ ثحشاٖ اػت .وّی ٝالذأبت ٔشثٛط ث ٝپیـٍیشی ٔ ٚذیشیت سیؼه ،ػبصٔب٘ذٞی ٔ ٚذیشیت ٔٙبثـ ٔٛسد
٘یبص دس پبػخ ث ٝثحشاٖ ٔیثبؿذٔ .ذیشیت ثحشاٖ ؿبُٔ :ثش٘بٔٞٝب ،ایزبد ػبختبسٞب  ٚتذٚیٗ ٔمشساتی اػت وٙٔ ٝزشث ٝوٕه ٚ
یبسی سػب٘ی ث ٝدِٚت  ٚػبصٔبٖٞبی غیشدِٚتی دس ثشخٛسد ثب حٛادث ٔیؿٛد.

اٞذاف ٔذیشیت ثحشاٖ
-1وبٞؾ پتب٘ؼیُ خغش
-2وٕه سػب٘ی ثٕٛلـ  ٚؿبیؼت ٝثٍٙٞ ٝبْ ٘یبص
ٕٞ-3بٍٙٞی  ٚوٕه رٟت ثبصٌـت ث ٝحبِت اِٚیٚ ٚ ٝضـ ٔٛرٛد

چشخٔ ٝذیشیت ثحشاٖ
ٕ٘ٛداس چشخ ٝث ٝؿىُ صیش اػت ؤ ٝشاحُ دس ادأ ٝتٛضیح داد ٜؿذ ٜاػت.

شكل -2چرخٍ مذیریت بحران

مراحل چُار گاوٍ مذیریت بحران
الف) پیشگیریٔ :زٕٛف ٝتٕٟیذات ٚالذأبتی اػت و ٝفٕذتب پیؾ اص ٚلٛؿ ثحشاٖ ِٚضٔٚب دس حیٗ یب پغ اص ٚلٛؿ ثحشاٖ ثب
ٞذف رٌّٛیشی اص ثشٚص خغش یب وبٞؾ آحبس صیبٖ ثبس آٖ ا٘زبْ ٔی ؿٛد .
ب)آمادگی ٔ :زٕٛف ٝالذأبتی و ٝتٛا٘بیی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ،ذیشیت ؿٟشی ٔٚشدْ سا دس ا٘زبْ ٔشاحُ ٔختّف ٔذیشیت ثحشاٖ
افضایؾ ٔی دٙٞذ آٔبدٌی ؿبُٔ ٔغبِق ، ٝتحمیك  ،رٕـ آٚسی اعالفبت  ،ثش٘بٔ ٝسیضی  ،ػبصٔب٘ذٞی  ،عشاحی  ،تبٔیٗ ٔٙبثـ
ٚأىب٘بت  ،آٔٛصؽ ،تٕشیٗ ٔٚب٘ٛس اػت .آٔٛصؽ ؿبُٔ آٔٛصؿٟبی ٍٕٞب٘ی ٚتخللی ثشای ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ،ؼئِٛیٗ ٚدػت ا٘ذسوبٖ
ریشثظ اػت و ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی یب ث ٝعشق ٔمتضی دیٍش اسائٔ ٝیـٛد.
ت)مقابلٍ  :ا٘زبْ الذأبت ٚاسائ ٝخذٔبت اضغشاسی ث ٝد٘جبَ ٚلٛؿ ثحشاٖ اػت و ٝثب ٞذف ٘زبت ٚحفؼ ربٖ ٔٚبَ ؿٟش٘ٚذاٖ
ٚأٛاَ فٕٔٛی ،دِٚتی ٚرٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ خؼبسات ا٘زبْ ٔی ٌیشد .
ٔمبثّ ٝؿبُٔ ٞـذاس ،اعفبء حشیك ،وٙتشَ ٔٙبثـ آة ،ثشقٌ ،بصٛٔ ،اد ػٛختٙی ،ا٘فزبسی ،ؿیٕیبیی ،رؼتز ،ٛأذاد ٘ ٚزبت،
ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ،تبٔیٗ أٙیت ،تشاثشی ،استجبعبت ،تذفیٗ ارؼبد ،آٚاس ثشداسی ،دفـ پؼٕب٘ذٞب ،ػٛخت سػب٘ی اػت .
ج)بازسازی يبازتًاوی  :وّی ٝالذأبت الصْ ٚضشٚسی پغ اص ٚلٛؿ ثحشاٖ اػت و ٝثشای ثبصٌشدا٘ذٖ ٚضقیت فبدی ثٙٔ ٝبعك
آػیت دیذ ٜثب سفبیت ٔمشسات ٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔقیبسٞبی تٛػق ٝپبیذاس ٚثب ضٛاثظ ایٕٙی ا٘زبْ ٔی ٌیشد .

ٔذیشیت ثحشاٖ دس حٛادث غیش ٔتشلج ٚ ٝثالیبی عجیقی
حٛادث غیش ٔتشلج ٚ ٝثالیبی عجیقی  ،عجك تقشیف فجبست اػت اص ٚلٛؿ فّٕی دس عجیقت ثب چٙبٖ ؿذتی وٚ ٝضقی فبرقٝ
اٍ٘یض ایزبد وٙذ و ٝؿیشاص ٜص٘ذٌی سٚص ٔش٘ ٜبٌٟبٖ اص ٌ ٓٞؼیخت ٝؿذٔ ٚ ٜشدْ دچبس س٘ ذ  ٚدسٔب٘ذٌی ؿ٘ٛذ  ٚث ٝغزا  ٚپٛؿبن
 ٚػش پٙبٔ ٚ ٜشالجتٟبی ثٟذاؿتی  ٚػبیش ضشٚسیبت ص٘ذٌی ٔحتبد ٌشد٘ذِ .زا ثشای پیـٍیشی اص ٚلٛؿ ٚیب وبٞؾ احشات ثالیبی
عجیقی ٔ ٚذیشیت ثش چٍٍ٘ٛی أذاد ٘ ٚزبت  ٚاػىبٖ ٔٛلت  ٚثبصػبصی ٘ٛاحی آػیت دیذ ٕٝٞ ٜرٛأـ ٘یبص ٔٙذ ثٔ ٝذیشیت

ثحشاٖ ٔی ثبؿذ.پغ ٔذیشیت ثحشاٖ ثب تٛر ٝث٘ ٝمؾ  ٚفّٕىشد آٖ دس حٛادث غیش ٔتشلج ٚ ٝثالیبی عجیقی فجبست اػت اص ٘ؾبْ
 ٚحشف ٝوبسثشد دا٘ؾ تىِٛٛٙطی ،ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚذیشیت ثشای ٔمبثّ ٝثب حٛادث  ٚثالیب  ٚپیـٍیشی اص ٚلٛؿ ٚیب وبٞؾ احشات
ثالیبی عجیقی]2[ .

پذافٙذ غیش فبُٔ
ٔجحج ٔ 21مشسات ّٔی ػبختٕبٖ ثب فٛٙاٖ پذافٙذ غیش فبُٔ چبح ٚدس اختیبس ربٔقٟٙٔ ٝذػی ٔ ٚشدْ لشاس ٌشفت ٝاػتِٚ .ی
ٔتبػفب٘ ٝاعالؿ سػب٘ی ایٗ ٔجحج ثلٛست ربٔـ ا٘زبْ ٍ٘شفت ٝؤ ٝیـٛد ثب حٕبیت  ٕٝٞرب٘ج ٝایٗ ٔٛضٛؿ سا دس ربٔقٟ٘ ٝبدیٝٙ
وشد.ؿٛسای فشفی دس اداسات ٔشثٛع ٝثلٛست ٌ 11ب٘ ٝتـىیُ ؿذ ٚ ٜاٞذاف آٖ ٘یض ٔـخق ٌشدیذ ٜاػت و ٝالصْ اػت ثب
تـىیُ رّؼبت ٔتقذد ٘تیز ٝوبسٞب ٛ٘ ٚاللبت ٘ ٚمبط لٛت ٔـخق ؿٛد تب دس ثحشاٖ ٚؽبیف ث٘ ٝح ٛاحؼٗ ا٘زبْ ٌیشد.

ٚیظٌیٟبی صِضِ ٚ ٝآحبس آٖ دس ایشاٖ
ثخؾ فٕذ ٚ ٜتمشیجب تٕبْ ٘مبط ایشاٖ دس ٔ قشف ٚلٛؿ صٔیٗ ِشصٞ ٜب ی وٛچه  ٚثضسي ٞؼتٙذٚ.رٛد سؿت ٝوٟٞٛبی ثضسي دس
پ ٟٝٙایٗ ػشصٔیٗ ٔزٕٛف ٝثؼیبس ثضسٌی اص ٌؼّٟبی پیذا ٟ٘ ٚبٖ  ٚوٛچه  ٚثضسي سا دس دأ ٝٙوٟٞٛب  ٚدؿتٟب ثٛرٛد آٚسدٜ
اػت.ثخؾ لبثُ تٛرٟی اص ایٗ ٌؼّٟب فقبَ ثٛد ٚ ٜصِضِٞ ٝبی فشاٚا٘ی سا اص خٛد ثزب ٌزاسد ٜا٘ذ.ثضسٌبی صِضِٞ ٝبی ایشاٖ ٌبٞی
ثٔ ٝشص  7/5سیـتش  ٓٞسػیذ ٜا٘ذ ِٚی اوخش صِضِٞ ٝبی ٔخشة ٌزؿت ٚ ٝاخیش داسای ثضسٌی ثیٗ  6تب  7/4سیـتش ثٛد ٜاػت.فٕك
وب٘٘ٛی ایٗ صِضِٞ ٝب وٓ یب ٔتٛػظ تب  5ویّٔ ٛتش ٘یض ث ٝصٔیٗ ٘ضدیه ؿذ ٜاػت (صِضِ ٝاٞش ٚ ٚسصلبٖ دس افٕبق  8 ٚ5ویّٔ ٛتش
).ایٗ أش ثبفج ؿذ ٜثغٛس وّی دس ایشاٖ صِضِٞ ٝب ٔٙبعك ٔحذٚد تشی سا ثب ؿذت ثیـتشی ثِ ٝشص ٜدس آٚسد ٚ ٜخؼبسات  ٚتّفبت
ؿذیذ ٔٛضقی ثش ربی ثٍزاس٘ذ]1[.
تزشثٞ ٝبی ٌزؿت٘ ٝـبٖ ٔیذٞذ وٙٔ ٝبعك سٚػتبیی  ٚؿٟش ٞبی وٛچىتش ثیـتش دس ٔقشف صِض ِٞ ٝبی ٔخشة لشاس داؿت ٝا٘ذ
 ٚثب تٛر ٝث ٝثبفت ٘ؼجی ػبخت  ٚػبص دس ایٗ ٔٙبعك فٕذ ٜخشاثیٟب ٔتٛر ٝخب٘ٞ ٝبی ػٙتی ػبخت ٝؿذ ٜاص خـت ٞبی
ٌّی ،آرشی  ٚثقضب ٘یٕ ٝاػىّت ؿذ ٜاػت.اِجت ٝػبصٞ ٜبی ثتٙی  ٚفٛالدی ٘یض دس ایٗ صِضِٞ ٝب آػیت ٞبی رذی دیذٜ
ا٘ذ (ػبختٕبٖ ثیٕبسػتبٖ ٞشیغ  ٚػبختٕبٖ اداس ٜفش ٚ ًٙٞاسؿبد اٞش)٘.ىت ٝلبثُ تٛر ٝایٗ اػت و ٝتّفبت ٘بؿی اص ایٗ صِضِٝ
ٞب دس تخشیت خب٘ٞ ٝبی خـتی ٌّ ٚی صیبد اػتٌ .شچ ٝدس ػبیش وـٛس ٞب یه ساثغٙٔ ٝغمی ٔ ٚقم َٛثیٗ تقذاد خب٘ٞ ٝبی
تخشیت ؿذ ٚ ٜتقذاد ٔزشٚح یٗ  ٚتقذاد وـتٞ ٝب ٚرٛد داسد أب دس صِضِ ٝایشاٖ ایٗ ساثغٔ ٝقٙی ٘ذاؿت ٚ ٝتقذاد وـتٞ ٝب
خیّی فشاتش اص آ٘ؼت و ٝدس سٚاثظ تزشثی كذق وٙذ.
وٓ تٛػق ٝیبفتٍی ٔٙبعك فٛق دس ٔمبیؼ ٝثب ٔٙبعك ؿٟشی پیـشفت ٝثبفج ٔی ؿٛد تب خؼبسات ؿشیبٖ ٞبی حیبتی دس ٔمبیؼٝ
ثب تخشیت ػبختٕبٟ٘ب اص إٞیت وٕتشی ثش خٛسداس ثبؿذٔ .خال دس سٚػتبٞبی ؿٟشی ٘ؾیش اٞش یب ٚسصلبٖ ؿجىٞ ٝبی ٌبص یب
فبضالة ٚرٛد ٘ذاؿت ٚ ٝػبیش ؿشیبٟ٘بی حیبتی ٘ؾیش آة  ٚثشق ٔ ٚخبثشات دس ٔحذٚد ٜچٙذ ویّٔٛتش ٔشثقی لشاس داس٘ذ و ٝآػیت
ٞبی ٚاسد ٜدس ٔمبیؼ ٝثب حزٓ فشاٚاٖ ٚاحذ ٞبی ٔؼى٘ٛی  ٚفٕٔٛی تخشیت ؿذ ٜصیبد ٕ٘ی ثبؿذٞ .ش چٙذ و ٝثبصػبصی آٟ٘ب ٘یض
ثؼیبس ٞضی ٝٙثش  ٚصٔبٖ ثش ٔی ثبؿذ.

مقايم سازی بىاَای تاریخی در مقابل زلسلٍ
ثٙبٞبی ثبػتب٘ی  ٚاثٙی ٝتبسیخی دس صِضِٞ ٝب ثؼیبس تحت تبحیش لشاس ٔیٍیش٘ذ ٚ.ایٗ أش ٔمب ْٚػبصی  ٚثٟؼبصی ِشص ٜای ایٗ ثٙبٞب
سا الصْ ٔیذاسد.ثب تٛر ٝث ٝربیٍبٙٔ ٜغم ٝاسػجبساٖ دس آرسثبیزبٖ  ٚایشاٖ ثخؾ صیبدی اص ثٙبٞبی تبسیخی آ٘شا ثٙبٞبی خـتی
آ رشی تـىیُ داد ٜاػت(.ثبصاس تبسیخی  ٚثمق ٝؿیخ ؿٟبة اِذیٗ اٞشی ٔ ٚؼزذ ربٔـ ٔ.)...غبثك آییٗ ٘بٔ ٝصِضِ ٝایشاٖ ،ػبخت
ایٗ ثٙبٞب دس ٔٙبعك صِضِ ٝثب خغش ٘ؼجی صیبد ٔخُ ؿٟش اٞش ٕٔٛٙؿ ٔیجبؿذ ٔ ٚغبثك ٘ؾش ٟٔٙذػبٖ ػبص ٜایٗ ػبختٕبٟ٘ب ثبیؼتی
حزف ؿ٘ٛذ و ٝسٚؽ دسػتی ٘یؼت چ ٖٛایٗ ثٙبٞب ٔیشاث ٌزؿتٍبٖ ٞؼتٙذ  ٚدس دػت ٔب أب٘تٙذ .ثبپیـشفتی و ٝدس د٘یبی
أشٚص ؿبٞذیٓ ٔیتٛاٖ سا ٜحُ ٞبی ٔٙبػجی ثشای اػتحىبْ ثخـی  ٚحفؼ آٟ٘ب تجییٗ ٕ٘ٛد .دس ایشاٖ ث ٝخـت ٍ٘بٞ ٜبی
ٔتفبٚتی افٕبَ ٔیـٛد.اص رّٕ ٝثقضی ٍ٘ب ٜفٙی ث ٝلضی ٝداس٘ذ ٔٚقتمذ٘ذ و ٝخـت یه ٔبد ٜػبختٕب٘ی ثب ٔمبٔٚت ٘بچیض دس
ثشاثش صِضِ ٝاػت .و ٝثبیؼتی اص احذاث ثٙبٞبی خـتی خٛدداسی ٕ٘ٛد.دیذٌب ٜدٍ٘ ْٚب ٜتبسیخی  ٚػٙتی ث ٝخـت اػت.و ٝآ٘شا
ث ٝفٛٙاٖ ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚؿی تبسیخی ث ٝرٟت ٕ٘بیؾ ٔ ٚقشفی فشٌ ًٙٞزؿتٔ ٝقشفی ٔی ٕ٘بیذ.
دیذٌب ٜد ْٚثشای ٔب داسای إٞیت ٚیظ ٜای اػت  ٚػقی خٛاٞیٓ وشد تب ثب سٚؿٟبی ٔٙبػت ثتٛا٘یٓ اص خـت دس د٘یبی أشٚصی
اػتفبد ٚ ٜاص حزف آٖ خٛدداسی و ٙیٓ.اسای ٝساٞىبسٞبیی ثشای احیب ثٙبٞبی خـتی اص عشیك ٔؼّح وشدٖ آٖ ثب ٔیٍّشدٞبی افمی
 ٚفٕٛدی (ؿجى ٝآسٔبتٛس) ٛٔ،اد افضٚد٘ی ،عشاحی لٛی ٔ ...ٚیجبؿذ.و ٝثب سفبیت آٟ٘ب ٔیتٛاٖ تب حذٚدی اص ٘مبط ضقف آٖ وبػت
ٔ ٚمبٔٚت آ٘شا دس ثشاثش صِضِ ٝافضایؾ داد.

سٚؿٟبی ثٟؼبصی ِشص ٜای ثب افضایؾ ؽشفیت ثبسثشی  ٚتغییش ؿىُ ارضا ػبص ٜای
ٔلبِح ٔٛسد اػتفبد ٜدس ثٙبٞبی تبسیخی فٕٔٛب ؽشفیت ثبسثشی پبییٙی داس٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ تشد  ٚؿىٙٙذٞ ٜؼتٙذ  ٚؽشفیت تغییش
ؿىُ ثبالیی ٘ذاس٘ذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ایٗ ٔلبِح ٔقٕٛال ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دس اػتٟالن ا٘شطی دیٙبٔیىی چٙذاٖ ٔٛحش ثبؿٙذِ.زا یىی اص
سٚؿٟبی ٔمب ْٚػبصی ای ٍٝ٘ٛٙثٙبٞب افضایؾ ؽشفیت ثبسثشی  ٚتغییش ؿىُ ارضا ػبص ٜای تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝدس ادأ ٝثٝ
ثشخی اص سٚؿٟب اؿبسٔ ٜی ؿٛد:

افضایؾ اثقبد ٔمغـ
یىی اص إِبٟ٘بیی ؤ ٝی تٛاٖ اص ایٗ سٚؽ ثشای ٔمب ْٚػبصی آٖ اػتفبد ٜوشد ،پی ػبصٔ ٜی ثبؿذ .دس ؿىُ ( )3سٚؿٟبی
ٔختّفی ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ سٚؿٟب ثٙٔ ٝؾٛس وبٞؾ ٔیضاٖ تٙؾ دس ػغح تٕبع پی ثب خبن صیش آٖ اؿبس ٜداسد .دس
حبِت( )aػغح پی ثٛػیّة ٔلبِح ػٍٙی رذیذ افضایؾ یبفت ٝاػت .ثشای اتلبَ ثٟتش ٔلبِح رذیذ ٔ ٚلبِح لذیٕی دس
حبِت(ٔ )bیتٛاٖ اص ٔیٍّشدٞبی فٛالدی  AIIIث ٝلغشٞبی  12تب 16دس فٛاكُ  55تب  65ػب٘تی ٔتش ثٕٟشا ٜپٛؿؾ ثتٙی دس
رذاسٞ ٜبی پی ػٍٙی اػتفبد ٜوشد .دس حبِت (٘ )cیض ثشای اتلبَ ثٟتش ثتٗ ٔ ٚلبِح ػٍٙی ٔیتٛاٖ ٔیٍّشدٞبی افمی اص
ٔیبٖ دسصٞبی ػٍٙی دس ٔمغـ پی فجٛس داد  ٚا٘تٟبی آٟ٘ب سا دس پٛؿؾ ثتٙی ٟٔبس وشد.دسپٛؿؾ ثتٙی حبِت ()dثشای
افضایؾ ٔمبٔٚت ٔیتٛاٖ اص ثتٗ ٔؼّح ثب ٔیٍّشدٞبی افمی  ٚفٕٛدی (ؿجى)ٝاػتفبدٕٛ٘ ٜدٕٞ .چٙیٗ ثشای افضایؾ ؽشفیت
ثبسثشی ثیـتش اص پٛؿؾ ثتٙی ثٕٞ ٝشا ٜتیشٞبی فٛالدی ث ٝفٛاكُ 1/5تب ٔ 2تش اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ث ٝایٗ كٛست وٝ
تیشٞبی فٛالدی فٕٛد ثش أتذاد عِٛی پی دس ػٛساخٟبیی ث ٝاثقبد حذٚد  55ػب٘تی ٔتش دس ٔحُ اتلبَ دیٛاس  ٚپی ،وبس
ٌزاؿتٔ ٝیـ٘ٛذ  ٚثب ثتٗ سیضی اعشاف آٖ دسٔحُ خٛد ٔحىٓ ٔیـ٘ٛذ .پغ اص آٖ تیشٞبی فٛالدی عِٛی و٘ ٝمؾ تىیٝ
ٌب ٜثشای تیشٞبی فشضی سا داس٘ذ  ٚدس لؼٕت صیشیٗ تیشٞبی فشضی ٚالـ ؿذ ٚ ٜثب ثتٗ ٔحلٛس وٙٙذ ٜاعشاف پی ،یىپبسچٝ
ٔیـ٘ٛذ[7] .

ٔ .1لبِح ثٙبیی
ٔ .2لبِح ثٙبیی رذیذ
ٔ .3لبِح ثٙبیی لذیٕی
ٔ .4یُ ٟٔبس
 .5پٛؿؾ ثتٙی
 .6پٛؿؾ ثتٙی ٔؼّح
ٔ .7بػٝ
 .8ثتٗ اِحبلی
 .9تیش حٕبَ
 .11تیش عِٛی
 .11ثتٗ سٚیی

شكل -3ريش َای مقايم سازی پی

ٔؼّح وشدٖ ارضا
یىی اص ٘مبط ضقف ثؼیبس ٔٔ ٟٓلبِح ثٙبیی ٔمبٔٚت ٘بچیض آٟ٘ب دس ثشاثش تٙـٟبی وــی اػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝایٗ
ٔلبِح سفتبسی تشد  ٚؿىٙٙذ ٜداس٘ذ  ٚپتب٘ؼیُ ایزبد تشن دس آٟ٘ب ثؼیبس ثبال اػت .اص ایٗ س ٚیىی اص سٚؿٟبی ٔمب ْٚػبصی
ثٙبٞبی تبسیخی  ٚث ٝعٛس وّی ػبختٕبٟ٘بی ثب ٔلبِح ثٙبئی ثىبسٌیشی ٔلبِح وٕىی اػت و ٝثتٛا٘ٙذ ایٗ ٘مغ ٝضقف ٔلبِح
ثٙبئی سا رجشاٖ ٕ٘بیٙذ  ٚدس ربیی و ٝتٙؾ ٞبی وــی احتٕبَ ٚلٛؿ ٔی یبثٙذ ،ثتٛا٘ٙذ ایٗ تٙؾ ٞب سا تحُٕ ٕ٘بیٙذ .ثؼتٝ
ث ٝؿشایظٔ ،لبِحی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ تٙؾ ٞبی وــی سا تحُٕ وٙٙذ فجبستٙذ اص چٛة ،فٛالد  ٚثشخی اص ا٘ٛاؿ پّیٕشٞب خلٛكبً
پّیٕشٞبی ٔؼّح ث ٝاِیبف .اػتفبد ٜاص چٛة دس ثٙبٞبی تبسیخی ث ٝفٛٙاٖ فٙبكش وــی دس ثٙب اص ٕٞبٖ اثتذا ٔشػ ْٛثٛد ٜاػت
٘ ٚمق فٕذ ٜآٖ پبییٗ ثٛدٖ فٕش ٔفیذ چٛة  ٚآػیت پزیشی دس ثشاثش پٛػیذٌیٛٔ ،سیب٘ ،ٝآتؾ ػٛصی  ... ٚاػت.
پغ اص پیذایؾ فٛالد تب و ٖٛٙاص ایٗ ٔلبِح دس ؿىّٟبی ٔختّف آٖ ٘ؾیش پشٚفیُ ٞب،وبثُ ٞب  ٚتب٘ذٞ ٖٚب ٕٟٔ ٚتش اص ٕٝٞ
ٔؾ ٞبی فٛالدی ثشای ٔمب ْٚػبصی ثٙبٞبی تبسیخی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ٛٙٞ.ص  ٓٞاػتفبد ٜاص ٔؾ ٞبی فٛالدی ثشای دٚس
ٌیشی( ٔ) Confinementلبِح ثٙبیی ثیـتشیٗ اػتفبد ٜسا داسد .فمظ د٘ ٚمق ٔ ٟٓدس اػتفبد ٜاص فٛالد ٚرٛد داسد یىی خغش
خٛسدٌی  ٚصً٘ صدٌی  ٚدیٍشی چٍبِی ثبالی فٛالد اػت و ٝدس كٛست اػتفبد ٜصیبد دس ثٙب ثبفج افضایؾ رشْ ػبص ٜؿذ ٜوٝ
خٛد ٔٙزش ث ٝافضایؾ ثبسٞبی ِشص ٜای ٚاسد ثشػبصٔ ٜی ؿٛد.
ٔلبِح رذیذی و ٝتحِٛی ثٙیبدیٗ دس ٔمب ْٚػبصی ػبختٕبٟ٘ب ثٛرٛد آٚسد ٜاػت،پّیٕشٞبی ٔؼّح ث ٝاِیبف ( )FRPاػت.
ٞFRPب ٔتـىُ اص اِیبف ثب ٔمبٔٚت ثبال ٞؼتٙذ و ٝدس یه ٔبتشیغ سصیٙی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .ایٗ اِیبف ٔی تٛا٘ذ اص رٙغ وشثٗ
( ، )CFRPؿیـ (GFRP)ٝیب آسأیذ) (AFRPثبؿٙذ ٔ.مبٔٚت وــی ایٗ اِیبف دس ساػتبی عِٛی ،چٙذیٗ ثشاثش فٛالد اػت.
][8
ٞ FRPب فال ٜٚثش آ٘ى ٝداسای ٔمبٔٚتٟبی وــی ثبالیی ٞؼتٙذ ،دٔ ٚضیت دیٍش ٘یضداس٘ذ و ٝفجبست اػت اص ػجىی  ٚدٚاْ ثبال
دس ؿشایظ ٔحیغی ٔختّف و ٝثبفج ٔیـٛد دسٔمب ْٚػبصی ػبختٕبٟ٘بی ٔٛرٛد اص رّٕ ٝثٙبٞبی تبسیخی لبثّیت اػتفبدٜ

ٌؼتشد ٜای داؿت ٝثبؿٙذٞ FRP.ب سا ٔیتٛاٖ دس ؿىّٟبی ٔختّف اص رّٕ ٝكفح ٝایٛ٘ ،اسیٔ ،یٍّشد ،وبثُ یبتب٘ذٔ ٚ ٖٚؾ
(ؿجى( ٝتِٛیذ وشد [8].یىی اص سٚؿٟبی ثؼیبس ٔؤحش  ٚػبد ٜاػتفبد ٜاص ؿجىٔ( ٝؾ)ٞبی  FRPاػت و ٝدسػغٛح خبسری
إِبٟ٘بی ػبص ٜای اص رّٕ ٝدیٛاسٞب  ... ٚثىبس ٔی سٚد ٕٞ.ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ (  )4دیذٔ ٜی ؿٛد ػِٟٛت  ٚا٘قغبف پزیشی
وبسثشد ایٗ ؿجىٞ ٝب ثبفج ٔی ؿٛد ثتٛاٖ اص آٟ٘ب دسػغٛح ٔختّف ارضا  ٚثبصؿٞٛب ثٟش ٜرؼت .احش دٚس
ٌیشی) (Confinementو ٝوبسثشد ایٗ ؿجىٞ ٝب دس ارضای ٔختّف ٛ٘ ٚاحی اتلبَ ارضا ٔخُ اتلبَ دیٛاسٞب  ... ٚداسد ثبفج
ٔی ؿٛد ؽشفیت ثبسیشی  ٚؽشفیت تغییش ؿىُ ثٙبٞبی ثب ٔلبِح ثٙبیی ث٘ ٝح ٛچـٍٕیشی افضایؾ یبثذ.

شكل  – 4تسلیح یک ساختمان آجری با شبكٍ َای پلیمری

پیؾ تٙیذٌی
پیؾ تٙیذٌی ث ٝسٚؽ پغ وـیذ ٜاص رّٕ ٝسٚؿٟبیی اػت و ٝثشای تشٔیٓ ٔ ٚمب ْٚػبصی ػبصٞ ٜبی آػیت دیذ ٜخلٛكبً
دس ٘ٛاحی و ٝتٙـٟبی وــی ثبفج ایزبد تشن دس ٔلبِح ٚارضای ػبختٕبٖ ؿذ ٜا٘ذ ،ثٟش ٜرؼت .دس ایٗ سٚؽ ثب لشاس
دادٖ تب٘ذٟ٘ ٚبیی دس ٘ٛاحی ٔٛسد ٘ؾش چ ٝدس داخُ إِبٟ٘ب  ٚچ ٝث ٝكٛست خبسری
ٟٔ ٚبس وشدٖ د ٚػش آٟ٘ب ثب افٕبَ وـؾ دس د ٚػش تب٘ذٞ ٖٚب ثبفج ایزبد تٙؾ ٞبی فـبسی دس إِبٟ٘بی ػبص ٜای ٔی
ؿٛدو ٝث ٝایٗ عشیك ٔیتٛاٖ ٔیضاٖ ثبصؿذٌی ثؼیبسی اص تش وٟب سا وٙتشَ وشد  ٚیب تٙؾ ٞبی وــی
سا دس لؼٕتٟبی ٔٛسد ٘ؾش حزف ٕ٘ٛد و ٝثب ایٗ سٚؽ ؽشفیت ثبسثشی ارضای ػبص ٜای افضایؾ ٔی یبثذ.

تضسیك
یىی اص س ٚؿٟبی تشٔیٓ ٔ ٚمب ْٚػبصی ارضای ٔلبِح ثٙبیی تشن خٛسد ٚ ٜیب پش وشدٖ ؿىبف ٞب  ٚحفشٞ ٜب ثیٗ ارضای
ٔختّف اػتفبد ٜاص تضسیك ٔالت( ٘ؾیش ػیٕبٟ٘بی ٔٙجؼظ ؿ٘ٛذ ٚ )grout ٜیب سصیٗ ٞبی ٔختّف اػت .دس ایٗ حبِت ٔبدٜ
تضسیمی ،حفشٞ ٜب  ٚخُّ  ٚفشد ثیٗ ٔلبِح ثٙبیی سا پش ٔی وٙذ  ٚثبفج تٛصیـ یىٛٙاخت تش تٙؾ ٞب ثیٗ ارضای ٔختّف ٔی
ٌشدد و ٝخٛد ثبفج افضایؾ ؽشفیت ثبسثشی خٛاٞذ ؿذ .اِجت ٝاػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ دس تشویت ثب تىٙیه ٞبی دیٍش ٘ؾیش

ٔؼّح ٕ٘ٛدٖ ٔلبِح ٔیتٛا٘ذ ٘تبیذ ٔؤحشتشی داؿت ٝثبؿذ.

شكل  – 5برج كلیسای سىت ماری در تاوگریه

ٕٞب٘غٛسو ٝدس ؿىُ()5دیذٔ ٜی ؿٛد ثشای تشٔیٓ ثشد وّیؼبی ػٙت ٔبسی دس تبٍ٘شیٗ اص دٔ ٚشحّ ٝتضسیك دس عجمبت اٚ َٚ
د ْٚدس دیٛاسٞب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ٔشحّة ا َٚثب اػتفبد ٜاص ٌشٚت ثب پبی ٝػیٕب٘ی حفشٞ ٜب پش ؿذ ٚ ٜدس ٔشحّ ٝد ْٚثب
تضسیك سصیٗ اپٛوؼی چؼجٙذٌی داخّی ٔالت ٕٞ ٚچٙیٗ چؼجٙذٌی آٖ ثٔ ٝلبِح لذیٕی تمٛیت ؿذ ٜاػت .

ایزبد ػبصٞ ٜبی ٍٟ٘جبٖ
دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد چٙب٘چ ٝخٛد إِبٟ٘ب تٛا٘بیی تحُٕ یب ا٘تمبَ ثبسٞبی ٚاسد ٜسا ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ٔی تٛاٖ ثب ایزبد إِبٟ٘بی
رذیذ یب ػیؼتٓ ٞبی ػبص ٜای وٕىی ،ثٙبی تبسیخی سا ثِ ٝحبػ ثبسثشی  ٚؽشفیت تحُٕ تغییش ؿىُ استمب داد .یىی اص
ٔشػٔٛتشیٗ ایٗ سٚؿٟب والف ثٙذی ارضای ٔختّف ثٙب ث ٝوٕه إِبٟ٘بی وــی اػت .اص والف ثٙذی ٔی تٛاٖ دس تشاص پی
ثشای ث ٟٓثؼتٗ پی ٞبی ػبص ٓٞ ٚ ٜدس تشاص ػمف ٛ٘ ٚاحی اتلبَ دیٛاسٞب  ٚیب ػبیش ارضا اػتفبد ٜوشد .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍش
ٕٞب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ()6دیذٔ ٜی ؿٛد لٛع ثتٗ ٔؼّحی و ٝدس سٚی لٛع ٔٛرٛد ػبخت ٝؿذ ٚ ٜلٛع لذیٕی ث ٝآٖ
ٔتلُ ؿذ٘ ،ٜمؾ ػبصٔ ٜحبفؼ ثشای لٛع ٔٛرٛد سا داسد صیشا فال ٜٚثشآ٘ى ٝثبسٞبی لبیٓ  ٚحتی افمی ٚاسد ثش لٛع سا تحُٕ
ٔیىٙذ ثّىٚ ٝصٖ ٔشد ٜخٛد لٛع سا ٘یض تحُٕ ٔی ٕ٘بیذ[7] .

شكل -6قًس بتىی مسلح بر ريی قًس قذیمی

وبٞؾ ثبسٞبی لبیٓ ٚاسد ثش ػبصٜ
افضایؾ ثبسٞبی لبیٓ فال ٜٚثش ایٙىٕٔ ٝىٗ اػت ث ٝثؼیبسی اص إِبٟ٘بی ػبص ٜای دس ثٙبٞبی تبسیخی آػیت ٚاسد ٕ٘بیذ ثبفج
افضایؾ رشْ ػبص ٜؿذ ٚ ٜدس ٘تیز٘ ٝیشٞٚبی ایٙشػی ٘بؿی اص صٔیٗ ِشص ٜسا افضایؾ ٔی دٞذ .اص ایٗ س ٚػجه ػبصی  ٚوبٞؾ
رشْ ػبختٕبٖ یىی اص ساٞىبسٞبی ٔٛحشی اػت ؤ ٝی تٛاٖ ایٕٙی ثٙب سا دس ثشاثش ثبسٞبی ِشص ٜای افضایؾ داد .ایٙىبس ٔیتٛا٘ذ
ث ٝؿیٞ ٜٛبی ٔختّف كٛست ٌیشد .یه سٚؽ وبٞؾ رشْ ػبختٕبٖ ثٛػیّ ٝوبٞؾ رشْ ارضای آٖ خلٛكبً ػمف اػت ،دس
ثؼیبسی اص ثٙبٞبی تبسیخی ػمف ثٙب ثذ ٖٚرٟت داسای ٚصٖ صیبدی اػت ٔخال ثب ا٘جبؿت ٝؿذٖ الیٞ ٝبی ٔختّف وب ٍُٞدس
دٚسٞ ٜبی ٔختّفٚ ،صٖ ػمف ثی رٟت ػٍٙیٗ ؿذ ٜاػت و ٝثب ثشداؿت الیٞ ٝبی اضبفی  ٚایضٚالػیٙٔ ٖٛبػت ػمف ٔی
تٛاٖ ٚصٖ ػمف سا ثٔ ٝیضاٖ لبثُ تٛرٟی وبٞؾ داد]6[ .
سٚؽ د ْٚو ٝثیـتش یه سٚؽ ٔذیشیتی اػت ،وبٞؾ ػشثبسٞبی ٚاسد ثش عجمبت ٔختّف ثٙب اػت .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاؿیب یب
لغقبت ػٍٙیٙی و ٝدس عجمبت فٛلب٘ی یه ثٙب ٚرٛد داسد  ٚاِضاْ خبكی دس ٚرٛد آٟ٘ب دس عجمبت فٛلبتی ثٙب ٚرٛد ٘ذاسد
ٔیتٛاٖ ث ٝعجمٕٞ ٝىف  ٚیب ٔىبٖ ٔٙبػجی ا٘تمبَ داد .یب ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍش وٙتشَ ػشثبس ثٛػیّ ٝوبٞؾ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ  ٚیب فذْ
ٚسٚد آٟ٘ب ث ٝعجمبت فٛلب٘ی ثٙب اػت .دس ٕٞیٗ ٔٛسد ٔی تٛاٖ ث ٝپُ ٞبی تبسیخی ؿٟش تجشیض اؿبس ٜوشد .تب حذٚد  51ػبَ
پیؾ فجٛس اتٔٛجیُ ٞبی ػٛاسی اص سٚی پُ لبسی(لذیٕی) ٔشػ ْٛثٛد ِٚی ثب رٌّٛیشی اص فجٛس ٚػبیُ ٘مّی ٝػٍٙیٗ وٕه
ثؼیبس ثضسٌی ثشای وبٞؾ كذٔبت ٚاسد ثش ثٙب ث ٝفُٕ آٔذ .ث ٝفٛٙاٖ سٚؿی دیٍش دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی تٛاٖ ث ٝحزف ثبسثشف ثش
سٚی ثبْ ثٙبٞبی تبسیخی اؿبس ٜوشد .یىی اص سٚؿٟب آٖ اػت و ٝثب تقجی ٝتأػیؼبت حشاستی سٚی ثبْ ػبختٕبٖ اص ا٘جبؿت ثشف
ثش سٚی ثبْ رٌّٛیشی وشد.

شكل -7پل قاری تبریس

رذا ػبصی ِشص ٜای
ٔف ْٟٛرذا ػبصی ِشص ٜای دس د ٚدٌ ٝٞزؿت ٝپیـشفت ٌؼتشد ٜای داؿت ٚ ٝأشٚص ٜتجذیُ ث ٝسٚؽ تىبُٔ یبفت ٝای ثشای
حفبؽت ِشص ٜای ػبختٕبٟ٘بی ٔختّف اص رّٕ ٝثٙبٞبی تبسیخی ؿذ ٜاػت .ایذ ٜاكّی ایٗ سٚؽ ثش اػبع وبٞؾ ا٘تمبَ ا٘شطی
دیٙبٔیىی ٘بؿی اص صٔیٗ ِشص ٜث ٝػبختٕبٖ ٔٛسد ٘ؾش اػتٛاس اػت .ث ٝایٗ تشتیت و ٝثب افضایؾ لبثُ ٔالحؾ ٝپشیٛد استقبؿی
غبِت ػبص ،ٜاختالف آٖ سا ثب پشیٛد استقبؿی غبِت صٔیٗ ِشص ٜافضایؾ ٔی دٞذ دس ایٗ كٛست ا٘شطی ا٘تمبَ یبفت ٝث ٝػبص ٜثٝ
٘ح ٛچـٍٕیشی وبٞؾ ٔی یبثذ .ایٗ وبس ثٛػیّ ٝرذا ػبص (ٞ )Isolatorبیی و ٝداسای ػختی افمی خیّی وٓ ٔ ٚیشایی
ٔٙبػجی ٞؼتٙذ ،كٛست ٔی ٌیشد .ایٗ رذا ػبصٞب ٔقٕٛال اص رٙغ االػتٔٛشٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثب كحفبت فٛالدی ثشای افضایؾ
ثبسثشی لبیٓ تمٛیت ؿذ ٜا٘ذ .چٙب٘چ ٝاص ایٗ رذاػبصٞب دس تشاص پبی ٝػبختٕبٖ اػتفبد ٜؿٛد ث ٝآٟ٘ب رذاػبص پبیٔ ٝی ٌٛیٙذ .
اِجت ٝاص رذا ػبصٞب ٔیتٛاٖ دس تشاص ػمف ثشای رذاػبصی ػمف  ٚیب یه رض ٔٙفشد اػتفبد ٜوشد[9] .
اص ایٗ سٚؽ دس ثؼیبسی اص ػبصٞ ٜب ،پُ ٞب٘ ،یشٌٚبٟٞبی ٞؼت ٝای اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ِٚی اػتفبد ٜاص آٖ ثشای ثٙبٞبی تبسیخی
پیچیذ ٜتش اػت .صیشا اٚال خلٛكیبت دیٙبٔیىی ثٙبٞبی ٔختّف ٔقٕٛال ٔتفبٚت  ٚتب حذٚدی ٘بؿٙبخت ٝاػت اص ایٗ س ٚدس
ٔٛسد ٞش ثٙبی تبسیخی ثبیذ ػیؼتٓ ٔٙبػت ا٘تخبة  ٚثىبس ٌشفت ٝؿٛد ،حب٘یبً ثشای وبسثشد رذاػبصی پبیٔ ٝقٕٛال ٘یبص ث ٝیه
پی ٌؼتشد ٜصیش وُ ثٙب ٔی ثبؿذ و ٝػبخت آٖ ثشای ثٙبی ٔٛرٛد خٛد یه پشٚط ٜثؼیبس پیچیذ ٚ ٜحؼبع اػت .یه ٕ٘ٝ٘ٛ
اص وبسثشد ایٗ سٚؽ ثشای یه ػبختٕبٖ لذیٕی ،ػبِٗ ارتٕبفبت ؿٟش ػب٘فشاػیؼى ٛدسوبِیفش٘یبی ایبالت ٔتحذ ٜاػت و ٝدس
صِضِِٔٛ 1989ٝبپشیتب دچبس خؼبست ٞبیی ؿذ ٜثٛد ]. [ 9ؿىُ (  )8یه ٕ٘ ٝ٘ٛرذا ػبص ِشص ٜای سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

شكل -8جذاساز لرزٌ ای

٘تیزٌ ٝیشی
دس ایٗ ٔمبِ ٝث ٝتـشیح اكٔ َٛذیشیت ثحشاٖ  ٚثالیبی عجیقی اص رّٕ ٝصِضِ ٝاؿبس ٜؿذ  ٚث٘ ٝتبیزی اص رّٕ ٝخؼبسات رجشاٖ
٘بپزیش صِضِ ٝپشداخت ٝؿذ.ثذِیُ ضقف دس ٔذیشیت ثحشاٖ  ٚفذْ اعالفبت وبفی اص پذافٙذ غیش فبُٔ  ٚاك َٛآٖ ٔتبػفب٘ ٝصِضِٝ
ایٗ ثالی عجیقی ثبفج ثشٚص ثؼیبسی اص ٔـىالت دس حیٗ  ٚثقذ ثحشاٖ ؿذ ٜاػت .إٞیت ثٙبٞبی تبسیخی ثِ ٝحبػ اسصؽ
فشٍٙٞی اص یه عشف  ،فشػٛدٌی  ٚآػیت دیذٌی ثؼیبسی اص فٙبكش ػبص ٜای آٟ٘ب اص عشف دیٍش ٕٟٔ ٚتش اص  ٕٝٞحفؼ وّیت
ثٙب ٕ٘ ٚبٞبی ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی ثذ ٖٚدػت خٛسدٌی ثیؾ اص حذ  ،فٛأُ ٔحذٚد وٙٙذ ٜایؼت و ٝالصْ ٔیذاسد سٚؽ ٞبی
ثٟؼبصی ِشص ٜای ثشای ای ٍٝ٘ٛٙثٙبٞب تب حذ أىبٖ ایٕٗ  ،غیش ٔخشة ٛٔ ،حش  ٚغیش آؿىبس ثبؿٙذ.ثحشاٖ صِضِ ٝسا ٔیتٛاٖ وٙتشَ ٚ
اص آػیت آ ٖ ث ٝثٙبٞبی تبسیخی تب حذ صیبدی رٌّٛیشی وشد ٕٞ ٚچٙیٗ چٙذ سا ٜحُ ثشای حفبؽت ایٗ آحبس اسصؿٕٙذ ٘ؾیش
افضایؾ ؽشفیت ثبسثشی ،تغییش ؿىُ ارضا ػبص ٜای چ ٖٛافضایؾ اثقبد ٔمغـ ،پیؾ تٙیذٌی ،تضسیك  ،ایزبد ػبصٞ ٜبی
ٍٟ٘جبٖ  ٚثشخی سٚؿٟبی ٔذیشیتی ٕٞ ٚچٙیٗ اػتفبد ٜاص ا٘ٛاؿ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ٘ؾیش رذاػبص ٞبی ِشص ٜای دس وٙبس سٚؿٟبی
ٔش ػٞ ْٛش چٙذ ثب ٞضیٞ ٝٙبی ثبال ثش ای ای ٍٝ٘ٛٙػبختٕبٟ٘ب لبثُ تٛری ٝاػت.
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