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 چکیده:

ساخت و سازها  بسیاری از اند.مواد محلی ساخته شده و با استفاده از مصالح در ترکیه  ی بناییاکثر ساختمانها 

نیز وجود عالوه بر این، ساختمان های متعددی  .اند شده  ذیصالح بناسنتی و بدون دخالت مهندسین ، غیر مهندسی

اگر چه این  .ندبدون طراحی مهندسی مناسب ساخته شده ااما مسلح  یبتنتیر و ستونهای اغلب با دارند که 

چرا که  به حساب آورد ، ساختمان های بناییباید در شمار نها را آولی  بتنی بوده و ستون  تیرساختمانها دارای 

  اند.طراحی نشده ، خمشی مقاوم عنوان قابهای ه بتیرها و ستونها به درستی 

عنوان دیواره های غیر باربر در قابهای بتنی ه ( بAACترکیه بطور عمده بلوک های هواداراتوکالوشده )در 

به پانل ها و دال ها بتنی هوادار اتوکالو شده تفاده از با اس نیز ییساختمان هاعالوه بر این،  مسلح استفاده میشوند.

در گزارش حاضر، مشاهدات بر عملکرد ساختمان های  ساخته شده اند. ، و مصالح بناییمصالح پیش ساخته  عنوان

 مرمره تشریح شده است. 1999در حادثه زلزله اوت  AAC بلوک های  بنایی معمولی  ومصالح ساخته شده از 

 

 مقدمه  -1
 

بطور معمول، در ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی، نیروهای عمودی ناشی از بار مرده و زنده و همچنین 

شده با مصالح بنایی، عالوه بر دیوارهای ساختمانهای احداث در  توسط دیوارها تحمل میشود. ،جانبی زلزله نیروهای

سهم مقاومت این  شود. از آنجاییکهی متفاوت استفاده م منظورهای  به  جدا کننده تیغه های داخلی از سازه ای، 

ردیده گهر طبقه بسیار اندک میباشد، از این ظرفیت صرف نظر   (سازه ای )دیوارهای باربر نسبت بهتیغه ها  

این ضعف البته ی بسیار حساس هستند. شدر برای تنش های کش ،بنایی از مصالحاخته شده ساست. دیوارهای باربر

 میتوان با استفاده از میلگردهای فوالدی در داخل دیوار بهبود بخشید.  ا ر

در  بدون ضابطه ساخت و ساز های غیر مهندسی هستند که  سنتی،مصالح بنایی  بناهای ساخته شده با  در ترکیه،

با نظارت حداقلی به شیوه های سنتی و بدون هر گونه مداخله و یا ها مناطق روستایی و همچنین در حومه کالن شهر

بلوک های ای،  سازه های سنگی، آجرهای کورهیی با ساختمان ها .ندمهندسین مجرب و معماران ساخته شده ا

مصالح  از این قبیل هستند.دسترس  درو محلی موجود ترکیبی از مواد ساخته شده با سیمانی، خشت و چوب و یا 
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گر چه سازه های بنایی  گسترده استفاده شده است. به صورتغیر مسلح در بخش های روستایی این کشور  بنایی

 هستند، ولی در ترکیه بسیار نادر می باشند. مرسوممسلح در نقاط مختلف جهان بسیار 

بلکه ، بدون طراحی مناسب مهندسی، در ترکیه، اغلب ساختمانها با استفاده از ستون ها و تیرهای مسلح

و ستون می  تیراگرچه این ساختمانها دارای  و پیمانکاران محلی ساخته میشوند. براساس تجارب بناها

ها و ستونها فاقد  تیرساختمانهای بنایی معمولی در نظر گرفت، چرا که  وانبه عنرا نها بایستی آباشند، ولی 

مقاومت در برابر زلزله می  که مهترین فاکتور) می باشند. خمشیقاب مقاوم  به عنوانطراحی مناسب 

را گونه ساختمانها اینساختمان های بتنی پذیرفت،  به عنواندشوار است که بتوان این نوع بناها را ( باشد

  (.Kumbasar 2005و  Celepمیتوان همانند بناهای ساخته شده از مصالح بنایی در نظر گرفت )

 به عنوانبلوک در قاب های بتنی مسلح  به صورت( به طور عمده AACاتوکالوشده )هوادار  یمحصوالت بتن

دیوارهای غیر باربرداخلی و خارجی در سیستم های این محصوالت در  دیوارهای غیر باربر استفاده میشوند.

در ساختمان های مسکونی و یا محصوالت ساختمانی پیش ساخته و یا درجا استفاده میشوند. در ترکیه این 

بسیاری هستند که  کم ارتفاع  در ساختمان های صنعتی استفاده میگردند. همچنین ساختمانهای مسکونی

 تنها از بلوک هوادار اتوکالوشده استفاده کرده اند.

 در برابر زلزله یرفتاریک سازه بنای  2

 

سازه های بنایی میتوانند در برابر زلزله خوب عمل کنند، مشروط به اینکه  دیوارها بطور مناسبی درپالن 

مقاومت کرده و دارای قابلیت توزیع بار قابل ساختمان توزیع شده باشند و بتوانند در هر دو محور اصلی 

داری قابلیت تغییر  این سازه ها معکوس باشند. از آنجاییکه  یرفت و برگشت قبولی در شرایط بارگذاری

هستند، باید در درجه اول به صورت االستیکی عمل کرده و قادر به بسیار کمی شکل پذیری پالستیکی 

کم ارتفاع با دیوار  ییچنین ساختمانهایی معموال سازه ها ستیکی باشند.مقاومت کافی در برابر نیروهای اال

، این دیوارها طراحی شده باشند اگر آنها به منظور مقاومت در برابر نیروهای االستیکی  برشی می باشند.

شامل پاسخ  معکوس رفت و برگشتتوانایی مقاومت  در برابر تغییر شکل  ،بایستی مسلح و بطور متناسب

 .(Paulay & Priestley 1992, Celep 1998) را داشته باشند. پالستیک

 مقررات زلزله برای سازه های بنایی در ترکیه 3

متمرکز بر طراحی سازه های بتنی مسلح  ، اگر چه مقرارت جدید ترکیه برای مقاومت در برابر زلزله

می باشد نیز فقط برای سازه های بنایی ساده )غیر مسلح(  ،میباشد، لیکن حاوی برخی از مشخصات کلی

ات ررکلیه ساختمان های بنایی ملزم  به رعایت حداقل الزامات این مق (.1998، کارهای عمومی)وزارت 

طول و ضخامت بازشو درب ها و پنجره ها، د اابعاین الزامات محدود کردن تعداد طبقات،  میباشند.

 بدون تکیه گاه، ابعاد سرطاق ها و تیرها را پوشش میدهد. دیوارهای سازه، طول دیوار

مقررات حداقل نیازهای طراحی سازه و ساخت سازه های بنایی را فراهم میکند و بیان میکند که اگر این 

آنالیز صرفا میتواند  حداقل نیازها رعایت شود، نیازی به آنالیز زلزله برای ساختمانهای بنایی نمی باشد.

وقتی  نیاز به آنالیز زلزله  سی دقیق از ساختمان تحت بارهای ناشی از زلزله انجام شود.برای یک برر

 .می ایدبدست  پایه ( از رابطهزلزله )نیروی برشی کل معادل  ینیروی استاتیکمیباشد، کد 
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 که
 Ao   منظقه زلزله  0.10( و 1له ز)منطقه زل 0.40وابسته به منطقه زلزله و بین  زمین شتاب موثرضریب(

 .( میباشد4
I  (  برای ساختمان ها با 1.0ضریب اهمیت ساختمان)ساکنین کم 
S   برای ساختمان ها با مصالح بنایی( 2.5) طیفیضریب 
 Ra ( 2.5ضریب کاهش نیروی زلزله )برای ساختمان ها با مصالح بنایی 

W  ساختمان، که شامل  وزنکلGi  بار ثقلی وQi ( کیلو نیوتن / متر مربع برای ساختمان  2.0بار زنده
برای ساختمانهای  0.3بار زنده ) ضریب مشارکت  n های مسکونی( برای هر طبقه. با در نظر گرفتن

 (3و  2، 1)جدول  میتوان  محاسبه کرد. امسکونی(، وزن کل ساختمان ر
 

 

 
 

 
 زلزله محدود میکند. (Zone)ناحیه بندی با توجه به  راتعداد طبقات ساختمان های بنایی  ،آیین نامه

گردیده به دو طبقه تعداد طبقات محدود حداکثر ، بوده حداکثر آن یک ریسک زلزله در شماره ناحیه 

 ناحیه در  دو و سه  بنا کرد.زلزله با شماره ناحیه یتوان در م ااست، در حالی که ساختمان های سه طبقه ر

 های با این حال، ساختمان .طبقه محدود شده استچهار به حداکثر تعداد طبقات  چهار شماره  زلزله 

% سطح 25مشروط به اینکه حداکثر ، خرپشته زیر زمین و شامل د نمی توان ،با مصالح بناییاحداث شده 

  د.نباشنیز د نطبقه معمول را اشغال کن

% 35بلوک سیمانی تو پر و یا توخالی که دارای حداکثر  ،مصالح استفاده شده در دیوارها میتوانند سفال

استفاده  دنباشرا داشته  ،مقاومت فشاری با توجه به سطح مقطع کلی محصول  5Mpaفضای خالی و حداقل 

میباشد که میتواند در دیوارهای زیرزمینی  MPa 10طبیعی دارای حداقل مقاومت فشاری  گ. سنشوند

 4داشته که در جدول  بستگی زلزله  ناحیهنوع وارها با مصالح بنایی به استفاده شود. حداقل ضخامت دی

 است.آمده 
 I 0.25از کمتر نجره به مساحت کف نباید پبازشوهای درب و  جزدوجهت ب نسبت طول کل دیوار بنایی در

m/m2    .باشد 
 

 Ao  ریب مناطق زلزلهض – 1جدول شماره 
 

 4            3   2     1   منطقه زلزله 
Ao  0.40 0.30 0.20 0.10 

 
 

 
 جدول ضرایب اهمیت ساختمان - 2جدول شماره 

 نوع ساختمان 1
 یی که بالفاصله بعد از وقوع زلزله مورد استفاده قرار میگیرندساختمانها 1.5
 ساختمانهایی که ساکنین آن برای مدت طوالنی در آن زندکی میکنند  1.4
 آن برای مدت کوتاهی در آن زنگی میکنندساختمانهایی که ساکنین   1.2
 ساختمانهایی که تعداد ساکنین آنها کم است  1.0
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 کاهش بار زندهضریب  – 3جدول شماره 
 N                      نوع ساختمان

 0.80                                      انبار
 0.60           اراژها، ساختمانهای تجاریگمدارس، تاترها، 

 0.30                  ارستانها، اداریبیمساختمانهای خصوصی، 
 
 
 

 بنایی مصالح دیواربا ضخامت حداقل – 4جدول شماره 
 (mmسایر ) (mmبتن ) (mmسنک طبیعی)   طبقات منطقه زلزله

 
 200   250     500         زیر زمین  1،2،3،4

 200            --      500         همکف  
 300   250     500         زیر زمین   1،2،3،4

 200            --      500         همکف  
 200   -       -            طبقه اول  

 300   250     500         زیرزمین  2،3،4
 300            --      500         همکف  
 200   -       -            طبقه اول  
 200                 -        -                                       ظبقه دوم  

 300   250                  500          زیر زمین  4
 300   -                    500          همکف  
 300   -        -            طبقه اول  
 200   -        -               طبقه دوم  
 200    -        -                          سوم طبقه  

 
 

متر  7.0زلزله خیز یک و  ناحیهمتر در   5.5در فواصل کمتر از  دیوارها با مصالح بنایی بایستی از دوطرف
، بایستی از کالفهای عمودی محقق کرد زمانیکه این شرایط را نمیتوان در دیگر مناطق زلزله خیز مهار شوند.

طول دیوار بدون مهار  به هر حالمترو با درنظر گرفتن گوشه ها در امتداد دیوارکه  4اکثر در فواصل حد
 .دردگاستفاده  متر بیشتر باشد 16نمیتواند از 

 
در  (متر 1 )متر 1.5درب و پنجره ها نبایستی نسبت به یکدیگر و نسبت به گوشه ها نزدیکتر از بازشوهای 

درمواقعی که در طرفین  باشند. 4و  3متر( برای مناطق زلزله خیز 0.8)و ا متر ، 2و  1زلزله خیز  نواحی

بازشو های درب و % کاهش یابد.20دیوار از کالف های عمودی استفاده شده است، حداقل طول میتواند تا 

باالی نعل درگاه های تکیه گاه های کناری دیوار باشند. متر تا هریک از  0.5از  کمترپنجره نبایستی 

 % طول بازشو تکیه گاه داشته باشند.15متر و یا  0.2بازشوهای پنجره و دربها بایستی حداقل 

 
  1999اوت  رمره ترکیه،زلزله م 4

 

 1999ریشتر که مرکز آن در گلوکوک بود در هفدهم اوت  در مقیاس درجه 7.4 بزرگیبا  رهزلزله مرم

 120شکست  شمال آناتولی را شکست.کیلومتری  1200سل این زمین لرزه بخش غربی گ حادث شد.

در زمینی بین آدیازاری و گولجوک اتفاق افتاد و در امتداد خط  1999کیلومتری،  زلزله  هفدهم اوت 
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سرچشمه این زلزله در عمق کم و همراه با حرکات قوی  کرد. ساحلی بین گولجوک و باووا ادامه پیدا

. شد مشاهده زمین سطح امتداد در متر 5 – 4ای تا حداکثر جابجایی جانبی قابل مالحظه  اتفاق افتاد. یزمین

 سازه ها دچار صدمه های بسیار شدیدی شدند و تلفات قابل توجهی بر جا گذاشت. ،زده  طق زلزلهمنا در

نفر مجروح شدند.  30000نفر جان خود را از دست داده و  16000با توجه به برآوردهای رسمی بیش از 

ساختمان دچار آسیب  70000تخریب و یا دچار آسیب دیدگی بسیارشدید و ساختمان  12000حداقل 

 دیدگی متوسط شدند.
 
 
 عملکرد ساختمان ها با مصالح بنایی سنتی 5
 

در زلزله  در اغلب شهرهای کوچک ترکیه به طور گسترده ای سازه ها با مصالح بنایی ساخته شده اند.

برخی از آنها  درجات مختلف آسیب دیده بودند.با اخیر مرمره بسیاری از این سازه ها در مناطق روستایی 

این  امکان استفاده مجدد از آنها دیگر وجود نداشت.که  به نحویبودند تخریب و یا به شدت آسیب دیده 

تمان های آسیب دیده بر اساس نوع سازه ها در زمان بسیارکوتاهی از هم گسیخته شدند. بقیه ساخ

دلیل اصلی خسارت وارد شده به  عملکرد سازه آنها برای بازسازی و مقاوم سازی بررسی گردیدند.

مشخصه عدم توانایی در . های کششی وارد شده توسط نیروهای زلزله بود تنشساختمانها با مصالح بنایی 

چنین ترک ها و یا  کششی مورب مشاهده شد.برابر برش با ترکهای مورب که در اثر نیروهای فشاری و 

مورب از میان مصالح بنایی ظاهر شود. ترک ها  به صورتممکن است در امتداد بندها و یا  ییها بتخری

بخش و یا گسیختگی ممکن است  د.نوسط دیوارشروع میشو ازمعموال ازگوشه های بازشوها و گاهی اوقات 

است بر اثر نیروهای خارج از صفحه زلزله شروع  شامل شود. ترکهای خمشی عمودی ممکن اتمام سازه ر

از آنجاییکه اثرات زلزله درهر دوجهت به طور همزمان رخ می دهد، اغلب ترک های برشی و  شده باشند.

 (Arya et al. 1986با هم اتفاق می افتد )   نخارج از صفحه تواما

که  است  ایی وزن سنگین و سختی باالی آنهاو سازه های بنمصرفی ترین نقطه ضعف مواد  یاصل

مقاومت کششی بسیار پایین مصالح و مالت همچنین و نیروهای اینرسی زلزله شده، یشتر باعث جذب ب

بدون واکنش پالستیکی رفتار شکننده مصالح بنایی در تنش و فشار  ضعیف با مقاومت برشی اندک میباشد.

 ،فروپاشی سریع کل ساختمانمنجر به اتصال ضعیف بین دیوار و سقف  می شود.باعث فروپاشی ساختمان 

زشوهای اعالوه بر این، ب می گردد.آغازیف در بخشی از دیوار عیک منطقه ض ئیآسیب دیدن جزبا  یا

رکز  تنش در و تم در دیوارها باعث ایجاد ،و پنجره ها و انحراف از تقارن قابل توجه ها درب ،بزرگ

نقص در ساخت و همچنین استفاده از  به دلیل از سوی دیگر، خسارات عمده دیگری گوشه ها میگردد.

غیر استاندارد ، بندهای بدون مالت، ناشاقولی دیوارها و اتصال ضعیف بین دیوارها و مالت  مصالح بنایی 

 بوجود می آید که میتوانند به صورت ذیل طبقه بندی گردند:

 

  یکپارچگی دیوارها،عدم 

 ،بازشوهای بزرگ در دیوارهای سازه ای 

  سطحدر بی نظمی، 
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 ،ناپیوستگی در سیستم های باربر بین طبقات 

 ،اتصال نامناسب بین سقف و دیوارها 

 ،فقدان سختی مناسب در سقف 

 ،عدم اتصال مناسب بین دیوار در گوشه ها 

  مطابقت ندارد،استفاده از آجرهای بنایی که با استانداردهای عرف 

 کیفیت پایین اجرا 

 

بر اثر نیروهای زلزله، دیوارها به طور همزمان تحت تاثیر ماهیت لرزش چند محوری زمین  به دلیل

قائم وزن سازه  ناشی از در حالی که بارهای  و خارج از صفحه قرار میگیرند. ینیروهای عمودی، افق

مقاومت  به دلیلنیروهای وارده داخل صفحه  میگردد.ن باعث ایجاد نیروی افقی آمیباشد، ولی اینرسی 

نرسی ایجاد شده از بخش های دیگر سازه، مانند کف  ایجاد می گردد، در حالی یسختی دیوار در برابر ا

در چندین مورد ارزیابی  .نرسی ایجاد شده توسط خود دیوارها نیروی خارج از صفحه ایجاد میکندیکه ا

ه به پیش فرض هایی که در آنالیز ها منظور میگردد ممکن جچیده با تومقاومت مصالح با روش های پی

نامنظمی در محصوالت بنایی و عدم تطابق با استاندارد و کیفیت پایین اجرا برای  است بحث برانگیزباشد.

 . (UNDP/UNIDO 1983)مدل سازی بسیار دشوار می باشد 

 

 AACعملکرد ساختمان های ساخته شده با استفاده از محصوالت  - 6

بلوک های بتن اخته شده با مصالح بنایی سنتی و سعملکرد ساختمانهای از  امشاهدات معمولی ر 1تصویر 

 مرمره ترکیه نشان می دهد. 1999هوادار اتوکالو شده در زلزله 

نی و صنعتی متعددی دارد، انواع مختلف از آنجاییکه منطقه مرمره بزرگ است و ساختمان های مسکو

بطور کلی، زمانیکه یک قاب در سازه  مشاهده میگردد. استفاده شده در ساختمانها  AACمحصوالت 

باندازه کافی سختی جانبی در مقابل نیروهای جانبی ندارد، خسارات داخل صفحه و خارج از صفحه ممکن 

عالوه بر این، آسیب  .مشاهده شود ،نداشتن ظرفیت کافی تغییر شکل پذیری  به دلیلها تیغه است در 

به طور کلی، زمانی که  .متوسط در تیغه ها گرددجزئی در سیستم  قاب ممکن است منجر به آسیب 

هیچ  AACدیوارهای ساخته شده با محصوالت سیستم سازه از سختی مناسبی برخوردار است، 

در صورت  پانل های استفاده شده در ساختمانهای صنعتی خسارت قابل توجهی را نشان نمیدهند.

فریم قاب هنگامی که دیوار در داخل صفحه  شتند.کافی بودن  اتصال آنها به سازه رفتار بسیار مناسبی دا

در  دیواری که در صفحه قاب فریم قرار نداشت عمل کرده بود.سازه قرار گرفته بود، به تناسب بهتر از 

 یها تنشنرسی تولید شده در دیوار نتوانسته بود به فریم سازه منتقل شود و در نتیجه یحالت دوم، ا

کمتری از بلوک کوچک در ترکیه، خانه های مسکونی  بزرگتری ایجاد و باعث صدمه به دیوار شده بود.

با این حال، کیفیت اجرای آنها به تناسب  بهتر از سازه های بنایی با مصالح  د.اناستفاده کرده  AACهای 

 در برابر زلزلهطور کلی به نها آصحیح، عملکرد  یسنتی می باشند. با بکارگیری محصوالت بهتر و اجرا

  .بسیار خوب و تقریبا هیچ اثری از خسارت نمایان نبود
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a) b) 

c) 

d) e) 
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 مرمره 1999اوت  17در زلزله  AAC دیوارهای مختلف عملکردهای – 1عکس 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاتکریت.شبکه تقویتی و استفاده از تقویت نمودن آن با عمولی با متقویت یک ساختمان  - 1کل ش
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 تعمیر و تقویت ساختمان های بنایی - 7
 

خسارات سنگینی مشاهده کال مشروط به اینکه ساختمان هایی که خسارت هایی در حد متوسط دیده اند 

به روش های تقویتی که د رترکیه  نمود. یر و تقویترا میتوان تعمشود و معماری سازه ممانعت نکند ن

 گسترده استفاده میشود یکی از راه های زیر میباشد: صورت

 الیه یک و مرغی توری از کردن استفاده با دیوار ضخامت افزودن با دیوار برشی مقاومت افزایش –الف 

 .دیوار طرف دو هر یا و یک در کریت شات

 و موجود دیوارهای سازی یکپارچه برای فوالدی مهار های میله از که است مهم مورد این در – ب

 .کرد استفاده طبقات بین و طبقه همان یکدیگردر به شده اضافه دیوارهای

 بازشوهای درب و پنجره با مصالح بنایی.افزایش مقاومت برشی دیوار با پرکردن برخی از   -ج 

 و اجرا مجدد با استفاده از مالت مناسب. بهبود مقاومت برشی دیوار با تخریت قسمت های آسیب دیده -د

در روش تقویت کردن، مقاومت برشی دیوار با اضافه کردن توری مرغی و شاتکریت کردن 

داخلی ممکن است مشکالت فضاهای در با این وجود، اجرا کردن شات کریت  برروی آن افزایش می یابد.

های باریک برای اجرای شات کریت وجودداشته مشکالت مشابهی نیز میتواند در اتاق  جدی داشته باشد.

قبل از اجرای شات کریت، توری  در چنین شرایطی مالت های آماده جایگزین شات کریت میگردد. باشد.

عالوه بر این جهت یکپارچه کردن الیه بتنی به یکدیگر  مرغی در یک و یا دو طرف دیوار متصل میگردد.

. ضخامت الیه اضافه شده ارائه گردیده است 1-جزییات در شکل این از میله های مهاراستفاده میگردد.

میلیمتر برای یک طرف در نظر گرفته شده است. بهر حال، حدود کاربردی در صفحه افق و  50حداقل 

 .(Manzouri et al. 1996, Modena 1994)گردد  با چک کردن نتایج مقاومتی تعیین می ،ارتفاع

 
 
 نتیجه گیری -8

مشاهده  1999اوت  17در زلزله  AACدر دیوارهای ساخته شده با جزیی آسیب گرچه ا

بسیار ساخته شده بودند،   AACمحصوالت ی که با عملکرد ساختمان هایعموما  اما ،شد

پتانسیل بسیار  ،این واقعیت نشان میدهد که ساخت و ساز با این مصالح عالی بوده است.

در مناطق زلزله خیز ترکیه داشته، مشروط براینکه مطابق با الزامات طراحی و  زیادی

 اجرایی بنا گردند.
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