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 منطقه دشتی بوشهر 9317در زلزله سال  منازل مسکونیاجرا برعملکرد  بررسی خسارات ناشی از روشهای
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  mgh_l86@gmail.com؛ دانشگاه دولتی بجنورد، مربی گروه معماری، مژگان قربان زاده

 

 
 چکیده

 25ثانیه بعد از ظهر به وقت محلی روز  05دقیقه و  22و  4درساعت 

ثانیه صبح به  05دقیقه و  02و  22معادل با ساعت  2932ماه  فروردین

در مقیاس  9/6، زمین لرزه ای به بزرگی 2529آوریل  3روز  GMTوقت 

 )پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، امواج محلی
1IIEES مرکز لرزه نگاری سازمان زمین شناسی  9/6 ( و بزرگی گشتاوری(

منطقه وسیعی از جنوب کشور بویژه استان بوشهر را به (  2USGSآمریکا، 

لرزه درآورد. زمین لرزه فوق الذکر در منطقه دشتی از توابع شهرستان دشتی 

و موجب  کیلومتری از بندر بوشهر روی داد، 05استان بوشهر و به فاصله 

نگینی به شریان های حیاتی، تأسیسات زیربنایی، وارد آمدن خسارات س

اماکن مسکونی شهری و روستایی، کشاورزی ودامی شد. تجارب زلزله های 

گذشته بخصوص بم نشان می دهد، یکی از عواملی که باعث عملکرد 

نامناسب سازه ها در برابر بارهای جانبی می شود، عدم داشتن شکل پذیری 

. در این مقاله، وضعیت پایداری و میزان  مناسب در سازه ها می باشد.

خسارات و آسیب های وارد به سازه های موجود در منطقه مورد بررسی قرار 

 گرفته که در ادامه نتایج آن ارائه می گردد.

 

 شکل پذیری، پایداری خسارات، شریان های حیاتی، زلزله،: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

ایران یکی از مناطق لرزه خیز دنیا است که به طور مکرر تحت تأثیر زمین 

لرزه های مخرب قرار می گیرد. در بین نواحی لرزه خیز فالت ایران، کمربند 

هیمالیا، یکی  –گسل زاگرس بعنوان قسمتی از کمربند کوهزایی آلپ -چین

ن فعال که از جوان ترین وفعال ترین وزن های برخوردی زمین است. این وز

مرز شمال شرقی صفحه عربستان را تشکیل می دهد، روی پی سنگ 

دگرگونی پرکامبرین قرار دارد و جنوب غربی ایران، شمال عراق، شرق ترکیه 

و شمال سوریه را در برمی گیرد. اکثر زمین لرزه های زاگرس در عمق   

ین کیلومتر و در قسمت باالیی پی سنگ دگرگونی روی می دهند. ا 22-0

زمین لرزه ها، غالباً مرتبط با گسل های راندگی هستند که توسط چین ها و 

شهرستان دشتی یکی از شهرستانهای  .رسوبات باالیی پوشیده شده است

استان بوشهر است، وشهر خورموج مرکز این شهرستان است. این شهرستان 

از شمال به استان فارس و از شمال غربی به شهرستانهای تنگستان و 

دشستان از جنوب به شهرستان دیر و جم و از جنوب غربی به خلیج فارس 

کیلومتر مربع است. از نظر  0550منتهی می شود. مساحت این شهرستان 

تاریخی، قومی و فرهنگی شهرستان دشتی از جهت تاریخی خود جزیی از 

در این شهرستان که  2932فروردین  25منطقه دشتی می باشد. در زلزله 

غرب شهر شنبه رخ داد، این شهر کوچک و روستاهای تابع آن در  در شمال

بخش شنبه و طسوج بشدت آسیب دیدند. این حادثه در منطقه ای به 

                                                 
1 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology 
2 United States Geological Survey 

روستا و  49کیلومتر مربع رخ داد، و در آن تعداد  0555وسعت 

شهر)شنبه، کاکی و خورموج( تحت تأثیر جدی قرار گرفته که واحدهای 9

بررسی آسیب ها و  .]2 [صد تخریب شدنددر 255تا  25مسکونی بین 

بحران های ناشی از عملکرد شیوه های ساخت و اجرای سازه ها در برابر 

زلزله ها می تواند راه را برای مشخص نمودن ضعف های موجود در توسعه 

مناطق شهری و روستایی و تالش برای طراحی، ساخت واجرای سازه های 

واقع هدف از انجام مقاوم و دارای ایمنی لرزه ای باال هموار سازد که در 

مطالعه ای مقاله حاضر بر اساس بخشی از نتایج آن تهیه وارائه می شود نیز 

 همین امر می باشد. 

 

 لرزه خیزی منطقه -9

محدوده مطالعاتی از نظر تقسیم بندی واحدهای زمین شناسی ساختمانی و 

لرزه زمین ساختی ایران جزء بخش کوچکی از ناحیه ساختمانی زاگرس می 

باشد و از نظر واحدهای سایزموتکتونیکی، در فرو افتادگی پیشین زاگرس 

واقع گردیده است وبین رشد چین ها وزمین لرزه ها ارتباط نزدیکی وجود 

دارد. در اغلب این نواحی زمین لرزه ها توسط راندگی پنهان ایجاد شده اند 

سطح  که در سطح زمین رخنمون نداشته وتنها پس از فرسایش تاقدیس در

 . ]2 [زمین قابل رویت هستند.

 

 کاکی 9317فروردین  72زمین لرزه  -7

 9/6زمین لرزه ای با بزرگی  2932فروردین  25روز  26:22:05در ساعت 

=WM  در منطقه دشتی استان بوشهر، حوالی کاکی اتفاق افتاد. بزرگی این

 MNدر مقیاس  2/6زمین لرزه در گزارش اولیه مرکز لرزه نگاری کشوری، 

اعالم گردید که پس از مدل سازی با روش برگردان تانسور گشتاوری در حوزه 

 و سازوکار کانونی آن WMدر مقیاس  9/6زمان، بزرگی زمین لرزه کاکی 

مشخصات گزارش زمین لرزه کاکی  2معکوس محاسبه گردید.در جدول 

توسط مراکز مختلف لرزه نگاری ارائه شده است. مقادیر عمق ارائه شده در 

و نتایج حاصل از مدل سازی مراکز مختلف، بیانگر کم عمق بودن  2جدول 

 این رویداد است.
 لرزه نگاری مختلف: مشخصات زمینلرزه کاکی، گزارش شده توسط مراکز 2جدول 

طول  (kmعمق) بزرگی

 ·( جغرافیایی)

عرض 

 ·(جغرافیایی)

مرکز لرزه 

 نگاری

9/6 22 05/02 45/20 IRSC 

2/6 25 03/02 45/20 IIEES 

4/6 25 03/02 05/20 USGS 

9/6 25 00/02 40/20 EMSC 

 

مرکز لرزه نگاری کشوری در بازه زماانی یاک ماهاه    ایستگاههای لرزه نگاری 

 2پسالرزه ثبات کارده اناد. در شاکل       445پس از وقوع زمین لارزه کااکی   

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:jn.nazari@yahoo.com
mailto:mgh_l86@gmail.com
http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

2 

 

تعداد ومحدوده بزرگای آنهاا ارائاه شاده      2رومرکز این رویدادها و در جدول 

 .]9 [است
 : تعداد پسلرزه های زمین لرزه کاکی به تفکیک بزرگی2جدول 

 تعداد بزرگی زمین لرزه

9M< 240 

5/4 M< ≥5/9 220 

5/0 M< ≥5/4 60 

5/6 M< ≥5/0 6 

 

 
:رومرکز زمین لرزه های منطقه دشتی و نواحی مجاور، پس از وقوع اولین زمین 2شکل 

مقیاس بندی شده است. در سمت راست شکل لرزه کاکی که نسبت به بزرگی 

 راهنمای نقشه ارائه شده است.

 

 بررسی سازه ای  -3

 تیپ بندی ساختمان ها  -9-2

با توجه به بافت روستایی مناطق زلزله زده، ساختمان ها اکثاراً یاک طبقاه و    

بعضاً دو طبقه بودند. از لحاظ سازه ای ساختمان ها را مای تاوان باه صاورت     

 زیر دسته بندی کرد:

 .و سنگ ساختمان های سنگی با مالت گچ و با سقف طاق ضربی -1

 .با مالت گچ با سقف طاق ضربی پروفیل فوالدی ساختمان های سنگی -2

 .ساختمان های با بلوک سیمانی و شناژهای افقی وقائم -9

 .بلوک سیمانی و شناژ افقیساختمان های با  -4

 .ساختمان های آجری با شناژ افقی -0

 .ساختمان های آجری با شناژ افقی و قائم -6

 .ساختمان های مهندسی ساز -5

 

 بصورت زیر مشاهده شد:ب ساختمان ها مودهای آسی -9-2

 .ترک اجزای غیر سازه ای -2

 .ترک های افقی و مورب در دیوارهای باربر و غیر باربر -2

 .ترک شناژهای افقی و قائم -9

 .ریختن سنگ ها و یا آجرها در ساختمان ها -4

   .جداشدن دیوارهای دو الیه سنگی قدیمی -0

 .آسیب به دال شمشیری راه پله -6

 

 ساختمان های سنتی -4

این ساختمان ها شامل ساختمان های سنگی با مالت گاچ و باا ساقف طااق     

ضربی چوبی و سنگ و یا ساختمان های سنگی با مالت گاچ باا ساقف طااق     

ضربی پروفیل فوالدی بودند. در تعداد کمی از این ساختمان ها عوض گاچ از  

دیوارهای سانگی باه   مالت گچ و خاک نیز استفاده شده بود. بنظر می رسید 

صورت دو الیه اجرا شده باشند چاون جداشادن دیوارهاای دو الیاه سانگی      

باه   4تاا   2قدیمی یکی از متداول ترین مودهای آسیب باود کاه در اشاکال    

 نشان داده شده است.عنوان نمونه 

 
 :آسیب های وارده به ساختمان های سنتی سنگی2شکل 

 

 
 سقف طاق ضربی فوالدی:تخریب ساختمان سنتی سنگی با 9شکل 

 

 
 :تخریب طبقه دوم ساختمان سنتی سنگی با مالت گچ4شکل 

 

 دارای شناژساختمان  -5

در ساختمان های نوساز و یا ساختمان هایی که در سال های قبل بویژه بعاد  

از زلزله ده سال پیش منطقه ساخته شده بودناد، از شاناژهای افقای و قاائم     

ی مربوط سال هاای پایش از آن بودکاه فقاط     موارد استفاده شده بود. گرچه

شناژ افقی داشتند. در کل این ساختمانها دارای عملکرد نسبتاً خاوبی بودناد.   
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عملکرد این تیپ از سااختمان هاا مرباوط باه روساتای      نکته قابل تحمل در 

باغان بود که در زلزله ده سال پیش کاه تخریاب شاده باود و سااختمان هاا       

. های شناژ افقی و قائم در آنهاا اجارا شاده باود     بازسازی شده بودند، سیستم

 25همین موضوع باعث شده بود که درصد تخریب در ایان روساتا کمتار از    

درصد باشد در حالیکه در روستای درویشی که نزدیکترین روساتا باه باغاان    

به عنوان نمونه نشان  0تا  0که اشکال  درصد بود. 55خسارت ها حدود بود. 

 . ]4 [داده شده است

 
 :شکستگی در محل اتصال شناژ افقی و قائم0شکل 

 

 
 : ویرانی یک ساختمان دو طبقه، پارکینگ وراه پله6شکل 

 

  
 :شکستن دال شمشیری راه پله درساختمان دارای شناژ5شکل 

 
 : شکستن دیوار باربر در ساختمان دارای شناژ0شکل 

 

 نقشه هم شدت خسارت وارده به سازه ها  -6

به توضیحات ارائه شده ونظر به اینکه غالب سازه ها در منطقاه زلزلاه   با توجه 

زده دشتی در دو گروه ساختمان های شامل دو ناوع زیار طبقاه بنادی مای      

 شوند:

 –گچای)در برخای منااطق سانگی     -ساختمان های دیوار حمال سانگی  -2

 گلی( ودیوار حفاظی از جنس مذکور

ارای کاالف افقای و قاائم و    ساختمان های دیوار حمال بلاوک سایمانی د   -2

 دیوارهای حفاظی از بلوک سیمانی

)ساختمان های مهندسی ساز دارای اساکلت فاوالدی و بتنای بسایار ناادر و      

صرفاً مربوط به یک و یا دو سوله از پروژه های دولتی بودکه در ایان مطالعاه   

از آن صرفنظر شده است( به منظور برآورد منحنی های هم شدت، خساارات  

به سازه ها در منطقه زلزله زده نیز عمدتاً با توجه به گستردگی حضاور  وارده 

دو نوع ساختمان و دیوارهای مذکور صورت گرفته است با ایان وجاود، رفتاار    

. همچناین، مخااطرات   لرزه ای انواعدیگر سازه ها نیز مدنظر قرار گرفته است

م در مناطق ژئوتکنیکی لرزه ای ایجاد شده در منطقه زلزله زده، احساس مرد

مورد مطالعه و دیگر مولفه های تاأثیر گاذار نیاز در تشاخیص شادت زلزلاه       

لحاظ شده است. لذا بر اساس اطالعات حاصال، نقشاه هام شادت زلزلاه بار       

 برآورد می گردد. 3حسب مرکالی اصالح شده مطابق شکل 

نکته ای که یادآوری آن در این قسمت می تواند حاائز اهمیات باشاد، لازوم     

تفکیک نوع سازه ها در منطقه زلزله زده می باشد. به عناوان نموناه،    توجه به

در روستای باغان با فاصله کم از کاانون زلزلاه، خساارت وارده باه ساازه هاا       

نسبت به روستاهای مشابه، در ظااهر نااچیز باه نظار مای رساد در حالیکاه        

گسیختگی سطحی در سطح آسفالت جاده اصلی مالحظه گردید. با توجه باه  
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ار گیری روستا بر روی رسوبات ساخت وعادم شایبدار باودن محال وقاوع       قر

ترکها)مبنی بر مطرح شدن وقوع ناپایداری شیب(، همچناین پیگیاری اداماه    

این گسیختگی در حیاط منزل تا نزدیکی رودخاناه، احتماال وقاوع گسالش     

شااخه هاای فرعای گسال اصالی را      سطحی در این ناحیه در اثر فعال شدن 

در این روستا معدود سازه های موجود از نوع اول باه شادت   مطرح می کند. 

(لیکن به دلیل اینکه حدود ده سال قبل زلزلاه ای   25آسیب دیده اند)شکل 

کوچک کل روستا را تخریب کرده و بار اسااس طارح هاادی بنیااد مساکن،       

بازسازی روستا با سازه های نوع دوم انجام شده است، خساارات شادیدی باه    

 .]0 [رد نشده استاین سازه ها وا

 

 

 

 
 : نقشه هم شدت زلزله بر حسب مرکالی اصالح شده3شکل 

 

 
: سمت راست؛ گسیختگی سطحی در سطح آسفالت جاده اصلی روستای 25شکل 

باغان سمت چپ؛ معدود سازه های موجود از نوع اول در روستای باغان که در اثر 

 زلزله به شدت آسیب دیده اند

 

 ها بصورت دیافراگم صلببررسی عملکرد سقف  -2

تحمل کننده بارهای ثقلای مای باشاند، در هنگاام     سقف های ساختمان که 

وقوع زلزلاه وظیفاه انتقاال نیروهاای افقای زلزلاه را باه عناصار قاائم بااربر           

جانبی)دیوار های بنایی( بر عهاده دارناد. ایان ساقف هاا بایاد همانناد یاک         

های افقای ایجااد شاده در     دیافراگم صلب عمل نموده و در برابر تغییر شکل

کاافی باشاند. همچناین بایاد        میان صافحه خاود دارای مقاومات و ساختی     

سقف ها برای تالش های برشی و خمشی ایجاد شده در میاان صافحه خاود    

زیر اثر بارهای جانبی زلزله طراحی گردند. اگر اصول فوق در طراحای ساقف   

یاک دیااگرام صالب    رعایت گردد، در آن صورت می توان سقف ساختمان را 

فرض نمود و در این حالت توزیع نیروی برشی طبقه، بین عناصر قائم مقااوم  

در برابر زلزله به نسبت سختی آنها صورت می گیرد در غیر این صورت سقف 

ساختمان یک دیافراگم انعطاف پذیر بوده و توزیع نیروی برشی عناصار قاائم   

یجااد شاده در آن محاسابه          در برابر زلزله باا توجاه باه تغییار شاکل هاای ا      

. در بررسی صورت گرفته از ساختمان های آسیب دیده وشایوه  ]6 [می شود

، سقف های سنتی ساخته شده از چوب با پوشش اجرای آنها مشخص گردید

کاهگل اندود یا ساخته شده از تیرآهن هماراه باا طااق آجری)طااق ضاربی(      

معموالً شرایط ایجااد یاک   بدلیل نداشتن انسجام و سختی کافی ( 22)شکل 

صورت انعطاف پذیر مای باشاند در ایان     به ء ننموده ودیافراگم صلب را ارضا

حالت نیروی جانبی زلزله به نسابت ساختی باین دیوارهاای برشای آجاری       

تقسیم  نمی گردد و سهم هر دیوار با توجه به تغییار شاکل هاای دیاافراگم     

ه با دیوارهای آجاری نیاز   در ساختمان های بنایی یک طبق بدست   می آید.

به دلیل زیاد بودن سختی دیوارها عمالً ساقف هاا باه عناوان     مشاهده گردید 

 یک دیافراگم صلب کارایی خود را از دست داده است.

      
 :تخریب ساختمان سنتی به دلیل عملکرد نامناسب سقف22شکل 

 

 زمین شناسی منطقه با توجه به اجرای نامناسب فونداسیون ها -8

بر پایه تقسیمات زماین شناسای ایاران در پهناه سااختاری زاگارس       بوشهر  

جنوبی)زاگرس خارجی( و به عبارتی بر روی پی سنگ عربی واقع شده است. 

گستره یاد شده از دیدگاه زمین ساختی، در برگیرنده چاین خاوردگی هاای    

مالیم با روند شمال باختری جنوب خاوری است که این خود از راستای کلی 

 (. 22ندی های زاگرس پیروی می نماید)شکل بل
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: نقشه زمین شناسی منطقه زلزله زده)برگرفته از نقشه زمین شناسی 22شکل 

 خورموج، شرکت ملی نفت(

 

 2932فروردین ماه  25بررسی شواهد زمین شناختی زمین لرزه  -0-2

بررسی آمار و مکان یابی شهرها و روستا هایی که بیشترین آسیب ها را در 

زمین لرزه به خود دیده بودند، نشان می داد شکستگی های سیستماتیک 

و دوم آن که سازوکار  نمودمی اوالً از روند ساختاری مورد انتظار پیروی 

این  جنبش قابل مشاهده بر روی آن نیز همخوانی خوبی با سازوکار ژرفی

زمین لرزه)گسلش معکوس به همراه مولفه راستگرد بر روی صفحه ای با 

و   1شیب رو به سوی جنوب( نشان می داد. بررسی پدیده روانگرایی

ساختگاه های حاوی آن در گستره مورد مطالعه نیز گویای پیروی خوب این 

دورتر گونه از ساختگاه ها از پهنه رومرکزی این زمین لرزه)در دیگر مناطق 

که این خود اهمیت نحوه اجرای صحیح و اصولی پی  ]5 [نسبت به آن( بود

 های ساختمان های موجود در این منطقه را بیش از پیش روشن می سازد.

 

 نتیجه گیری -1

عوامل  ورابی های ایجاد شده در ساختمان های مسکونی منطقه خبا بررسی 

ز شکلهای متداول خرابی این تحقیق تعداد دیگری ا 2-9مطرح شده در بند 

و شکست در ساختمان ها در اثر نیروی زلزله بصورت زیر نیز مشاهده 

 گردید:

 خرابی در ناحیه اتصال دیوارها به کف و سقف. -2

 خرابی در اجزای ساخته شده از مصالح بنایی به دلیل مسلح نبودن. -2

ات شکست خاک اطراف فونداسیون ها به دلیل بارهای واژگونی، حرک -9

 سازه و یا روانگرایی.

خرابی در محل اتصال تیر اصلی به ستون و یا تکیه گاه در محل باالی  -4

 دیوار.

با بررسی تمامی علل خرابی ها مشخص می گردد بخش بسیار عمده ای از 

ء بافت فرسوده بوده ویا به دلیل عدم اجرای ساختمان های آسیب دیده جز

مناسب مطابق با مقررات مللی ساختمان نیاز به ترمیم و بهسازی لرزه ای 

به نظر می رسد فقدان رویکرد مناسب بافت های فرسوده بحرانی دارند.لذا 

در گذشته، ضعف مدیریت در اجرا و بررسی عوامل مختلف در عدم  منطقه

جانی با توجه و ایی جهت کاهش خسارات مالی توفیق رسیدن به شاخص ه

به حادثه خیز بودن منطقه از نظر حوادث ناگوار طبیعی، ضروری به نظر      

همچنین پیشنهاد می گردد با پرداختن به معماری بومی گرایانه در  می آید.

کنار دستورالعملهای بهسازی لرزه ای، ضمن کاستن از هزینه های مرمت و 

تمان ها و طرح های هادی در روستاها تا حد زیادی به اجرای مجدد ساخ

 هویت بخشی روستاها بلحاظ معماری ایرانی نیز کمک کرد.

 

 مراجع

معاونت پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور،گزارش  ]2[

 2-9، ص ص 2932فروردین منطقه دشتی استان بوشهر، خرداد  25زلزله 

مخاطرات نوری سید مسعود، تهدیدات ناشی از عبدالخانی نژاد طلیعه، م ]2[

محیطی، اقلیمی و زمین ساختی)سیل، زلزله و خشکسالی( با استفاده از 

Arc GIS  ،2، ص 2932، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی. 

                                                 
1 Liquefaction 

دشتی و مشخصات زمین لرزه اصلی و  ناصریه سعید، لرزه خیزی منطقه ]9[

لرزه ای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پسلرزه ها، پایگاه اطالعات 

 . 2-6، ص ص 2932

بسطامی مرتضی، جنبه های سازه ای منطقه زلزله زده دشتی استان  ]4[

، ص 2932بوشهر، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 

  ص 

05-40. 

داوودی محمد، بسطامی مرتضی، نقشه های هم شدت خسارت،  ]0[

، ص ص      2932المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،  پژوهشگاه بین

90    -99. 

تهرانی زاده محسن، آقا براتی حسن، رشیدی مهرآبادی محمد حسین،  ]6[

سازه های با مصالح آجری در برابر زلزله، چهارمین ارزیابی آسیب پذیری 

،   2900همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله،

 .9-4ص ص 

بهنام اویسی، زمین شناسی استان بوشهر، گزارش زلزله بوشهر سازمان  ]5[

 .20و  22،ص ص 2932مدیریت بحران، 
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