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 خالصه
ی زلزله زده استان آذربایجان شرقي كه تحت دو زلزله با انجام شده از منطقه تحقيق حاضر بر مبنای بازدیدهای

 50در حدود  كيلومتری اهر و۳0ریشتر در ۳/6دیگری با بزرگای  كيلومتری غرب اهر و ۲۳ریشتر در 4/6 بزرگای

ید، تهيه شده، های همجوار گرداستان باعث لرزش مناطقي در استان آذربایجان شرقي و كيلومتری شمال شرق تبریز

های ژئوتکنيکي صورت گرفته پرداخته شده است كه این مشاهدات شامل ی خرابيكه در آن به بررسي و مطالعه

های راه های مواصالتي و سنگي در دامنه های خاكي و ترک و نشست هایریزش سطحي، هایخاک هایلغزش

 باشد.مي هاهای وارده بر پلهمچنين خسارت

 

 ابنیه فنی ,ژئوتکنیک ,زلزله آذربایجان شرقیی :واژه های کلید
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زمين لرزه  ترینمهمهای تاریخي تبریز مربوط است و به زلزله عمدتاً مورد بررسي منطقه های گذشته درلرزهتاریخچه زمين

های مركزی زلزلهرو پهنهاین در حالي است كه در ، ميالدی تبریز است ۱۷۸0در این ناحيه همچنان رخداد زمين لرزه سال 

سال گذشته كه تاریخچه مستند از آن در دسترس است، هيچ زمين لرزه شدیدی  ۱۳00دوگانه ورزقان در مدت زمان حدود 

هایي نظير پل، سوله، های اخير كشور گواه آن است كه سازههای مختلف در زلزلهبررسي عملکرد سازه .گزارش نشده بود

این زلزله ، و فلزی، به طور نسبي در تلفات جاني و تخریب كامل بنا آمار بسيار پایيني دارند ی بتنيهاساختمانسيلو، سد و 

در شهرهای تبریز، مرند، بستان آباد، صومعه سرا، اردبيل، بوكان، آستارا، خوی، پارس آباد مغان، در بسياری مناطق از جمله 

، مراغه، ميانه و مياندوآب احساس شده است ان، هادیشهر،شبستر، مشکين شهر، سلماس، رشت، مهاباد، بناب، اروميه، ممق

 . ]۱[ها اشاره گردیده ( به سازوكار كانوني این زلزله۲( و )۱های )در شکل

 
 ]۱[ نورزقا -( : سازوكار كانوني زمين لرزه اول اهر۱شکل )
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 ]۱[ ورزقان -( : سازوكار كانوني زمين لرزه دوم اهر۲شکل )

 های حیاتیانهای شریبررسی خرابی .2
 

 هادهانه به فروریزی منجر معموالً و بوده آميز فاجعه سازه برای آن مجاورت در یا پل زیر در گسل گسيختگي

 سازه به شدت به و بوده قوی نزدیک گسل هایلرزه مينز. شودمي است بزرگ زمين جابجایي كه وقتي مخصوصاً

 هایقدرت با هاگسل آنجائيکه از ماا. دميزن آسيب اند،دهنش طراحي مدرن های نامه آیين طبق كه ترقدیمي های

 شرایطي چنين یک تحت .دش گسل محل در پل ساختن به است ناچار ممکن مواقع گاهي ،دارند وجود مختلف

 است مکنم. دكر طراحي آینده در را جایگزین مسيرهای و گرفته نظر در پل و ساخت طراحي در لویتيوا بایستي

در  تربزرگ های دهانه با هاپل زیرا گيرند قرار استفاده مورد تركوتاه های دهانه ،پل فوری ترميمدر  تسهيل برای

 مناسب نشيمن و كافي نشيمن عرض ،جداكنندگي از مانع وسایل ،برشي های . كليددپذیرترن آسيب گسل نزدیکي

 ممکنو غيره  روانگرایي ،خميده های هدهان ،زمين خرابي .دشون فراهم ناخواسته ضربات از پل محافظت بایستي برای

 .باشندمي بيشتر هایخرابياز  جلوگيری برای عالي تجهيزات وسایل این كه شوند سازه در اضافي حركات باعث است
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 پایه از مسلح بتن تيرهای شاه جدایي نتيجه در و پل دهانهجابجایي  ( :۳) شکل

كمبود  شامل های بتني منطقهدر پل دم رعایت ضوابط شکل پذیریع( مشکالت ناشي از ۳) با توجه به شکل

در  هاستونوصله كردن آرماتور های طولي ، در نواحي تشکيل لوالی پالستيک هاستونمحصور شدگي آرماتورها طولي 

ن وصله كرد، عدم كفایت طول وصله های پوششي برای فعال كردن كل مقاومت آرماتورهای وصله شده، نواحي پر تنش

 باشد.مي هاستونقطع زود هنگام آرماتورهای طولي و  عرضي محصور كننده در نواحي پر تنش آرماتورهای
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 دوران پایه در اثر جابجایي عرشه پل( :4شکل )

 

 عمده ه است،نشد هدهمشا منطقه هایپل در فروریزش یا شدید آسيب دیده آسيب منطقه در كلي طور به

 تکيه روی بر عرشه جابجایي ها،كوله شکست ها،كوله محل در نشست به توانمي را هاپل هساز در وارده هایآسيب

 (5) و( ۳) شکل در شده مشاهده هایآسيب و هاسازه از هایينمونه .نمود عنوان ه همبها پل عرشه زدن ضربه ها،گاه

 دوران دچار شالوده ،بزرگ هایجابجایي اثر در پل زیر از گسل عبور خاطر به (4با توجه به شکل ) .]۳[اندشده ارائه

 افتاده اتفاق گسلش دليل به مچنينه. دشومي تيرهاشاه جابجایي وها كوله از فاصله افزایش باعث خود نوبه به و شده

 به توانمي زلزله این در پل این خرابي دیگر دالیل زا. تاس آمده بوجود پل انبيج هایكوله در بزرگ هایشکل تغيير

 حائل دیوار فروریزی و بتني هایمانع شدن خرد ،هاپایه در برشي خمشي هایترک قوعو ،پل های خاكریز شستن

 .برد نام پل های جانبيكوله نزدیک

  
 انتهای پل تخریب دیواره كناری ونشست ابتدا و ( :5) شکل

و نشست  هاآندر اثر دوران  هاپایهبه افزایش فاصله بين  توانمياز دالیل دیگر خرابي این پل در این زلزله 

بتني و فروریزی دیوار حائل نزدیک كوله  هایمانعخرد شدن  ها،پایهخمشي برشي در  هایترکقوع و ،خاكریز های پل

 یا گسل گسيختگي اثر در پل خرابيشامل  زلزله تحت هاپل در شده دیده هایآسيب اعم .]5 و4[ دجنوبي پل نام بر

 خرابي علت به پل هایپایه دوران، عرضي و طولي امتداد دو هر در روسازه انحراف و نشيمن خرابي ،خاک روانگرایي

 .هاكوله پشتيبان دیواره خرابيو  نشيمن از لغزش خاطر به هاپل دهانه جابجایي، برشي
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 متقارن نا هاینشست علت به پل عرشه بروی اعوجاج ( :6) شکل

 منطقه نزدیکي در بویژه مختلف ابعاد در متعدد ایدامنه هایناپایداری وعوق بيانگر شده انجام مشاهدات

 هایلغزش مختلف انواع از هاناپایداری این شود( مشاهده مي۷طور كه در شکل )همان. دهدمي نشان را رومركزی زلزله

 روی منطقه واصالتيم هایجاده حاشيه در مذكور هایریزش از بسياری. هستند سنگي هایریزش سطحي، هایخاک

 .]6[ اندداده

 
 منطقه های جاده در سنگریزش از هایينمونه ( :۷) شکل

 

 زلزله این در ژئوتکنيکي ایپدیده از دیگر یکيشود ( مشاهده مي۹( و )۸همانطوری كه در اشکال )

 محل در ایران هایهزلزل بقيه مانند هانشست این. است فرعي منطقه و اصلي های جاده مسير در موضعي هاینشست

 در و احداث زمان در هاپل این كناری هایبخش در نامناسب خاک كوبش آن دليل و هستند متمركز آبگذر هایپل

 اما شوندمي پر ریزی آسفالت با سریعها نشستاین  چه اگر .است آن جانبي هایخاكریز و پل همگننا رفتار نتيجه

 بویژه نمایند ایجاد باشدمي هميتا كه حایز زلزله وقوع از پس اوليه هایاعتس در ای مالحظه قابل اختالل توانندمي
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 هایترک ایجاد باعث و داده قرار تأثير تحت را پل پيرامون در ایگسترده محدوده مواقع بعضي درها نشست این اینکه

 .اندشده پيرامون محيط و جاده خاكریز در كلي لغزش بعضاً و كششي

  
 در اثر روانگرایي يسترش جانب( : گ۸) شکل

      
 كششي حاصل از نشست جاده هایترک ( :۹) شکل

باشد، درزهای انبساطي تخریب سرتاسری دیوار تعبيه درزهای انبساطي الزم مي های وبه منظور جلوگيری از وقوع ترک

گاهي و ارتعاشات طولي ناشي از زلزله، های تکيه های حرارتي فصلي، نشستبار ناشي از تغيير طولبرای كنترل آثار زیان

گاهي اوقات  معموالً درزهای انبساطي برای جلوگيری از خردشدگي و ترک خوردگي و. شونددر دیوار حائل تعبيه مي

در نقاط تغيير در امتداد دیوار، تغييرات ناگهاني در مقطع،  تعبيه درزهای انبساط باشند،برای قطع یکسرگي مورد نياز مي

( ۱0گونه كه در شکل )های مستقيم الزم است، همانت ناگهاني در جنس خاک و پي و در فواصل منظم در طولتغييرا

 .]۲[ شود به علت عدم رعایت درز در فواصل مشخص تخریب دیوار به صورت سرتاسری بودمشاهده مي
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 انبساطيریزش دیوار حائل و عدم اجرای درز  ( :۱0) شکل

 بر روی گرفته قرار مناطق در تخریب تفاوت. است بوده همراه متعددی ژئوتکنيکي های پدیده با قيآذربایجان شر زلزله

 وسيع ایدر پهنه وضوح و به زلزله این در كه است ساختگاهي آثار جمله از سنگي، هایدامنه در واقع مناطق با هاآبرفت

 ریزش زیادی تعداد. است وسيعي گردیده جانبي هایگسترش ایجاد به منجر روانگرایي نقاط برخي گردد. درمشاهده مي

 . متراكم هستند زده زلزله منطقه ارتفاعات در بيشتر كه است داده رخ منطقه در
 

 

 گیریخالصه و نتیجه .3

 

 برشي كليدهای ،شالوده یا پایه در آسيب آمده وارد از اجتناب برای ،است مشکل بسيار شالوده آنجائيکه ترميم زا

 در روسازه كه موقعي كه شودمي باعث برشي كليدهای مقاومت بودن زیاد ،شوند طرحي پل پایه از ترقوی نبایستي

 به منجر و داده انتقال پل به ستون را نيروها كند،مي برخورد برشي كليدهای با و كرده حركت عرضي جهت

 انتظار غيرقابل زیاد جابجایي با نداد وفق برای زیاد نشيمن عرض .شوند امتداد این در سازه زیر به جدی هایآسيب

 یا نامنظم هندسه با هایپل در مخصوصاً كار این .تاس مناسبي حل راه ،شدید لرزه های یا زمين خرابي از ناشي

 خاموت و دورپيچ از كار این برای كرد جلوگيری هاپایه در برشي خرابي از بایستي .بود خواهد بسيار مفيد خميده

 هاپایهارتفاع  ميانه در نباید آرماتور قطع و شود استفاده مسلح بتن هایپایه در پذیری انعطاف زبرای اطمينان ا كافي

 در را باید آن اثر ،است بيشتر روانگرایي همراه به جانبي گسترش از ناشي پتانسيل كه هایيمحل در .گيرد صورت

 .كرد منظور طراحي
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 www.iiees.ac.irو مهندسي زلزله،  المللي زلزله شناسيسایت پژوهشگاه بين .۱
 راهنمای طراحي دیوارهای حائل،  ۳0۸نشریه شماره  .۲

 آرمههای بتنآیين نامه طرح و محاسبه پل ، ۳۸۹نشریه شماره  .۳

المللي مهندسي هفتمين كنگره بين، های فوالدیها با استفاده از غالفبهسازی لرزه ای پلخ، و برگي،  زتورنگ،  .4

 ۱۳۸5، عمران

 هادستورالعمل بهسازی لرزه ای سازه،  ۳۹0شماره  نشریه .5

اولين همایش ، ها بر اساس مطالعات ميز لرزانهای بزرگراههای پلای ستونبهسازی لرزهم، و وتر،  ای، وگرمه .6

 .۱۳۸5 ،ایالمللي مقاوم سازی لرزهبين

 


