


عنوان: شبکه راه ها و برنامه ریزی حمل و نقل اضطراری شهر تهران )جلد دوم(
نویسندگان: سعید منتظر القائم، خدیجه شریفی، نیما صمدزادگان، حسن الیاسی،  

                 محمدرضا علیخانی
زیر نظر: احمد صادقی

ناظر علمی: فاطمه صالح
ناشر: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاونت آموزش و  

        مشارکت های مردمی
طراح جلد و صفحه آرا: علی باقری

ویراستار ادبی: محسن فرجی
امور فنی: سید وحید دشتیان مقدم

چاپ: اول، 1396
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 370000 ریال

چاپ و صحافی:  نشر شهر
نشانی: انتهای غربی بزرگراه جالل آل احمد نرسیده به      

           بزرگراه  آیت ا... اشرفی اصفهانی،  نبش نهم شمالی
           تلفن: 44244040             فکس: 44267364

tdmmo.tehran.ir                            

شابک                         :   978-600-96492-4-2   
 شماره کتابشناسی ملی   :  ۵۰۷۳۶۷۱  

 عنوان و نام پديدآور        : شبکه راه ها و برنامه ریزی حمل و نقل اضطراری شهر تهران/ نویسندگان سعید منتظرالقائم
                                  ،...] و دیگران[ ؛ ] برای[ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.

 مشخصات نشر      : تهران: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  ،   ۱۳۹۶. 
 مشخصات ظاهری     :    ۲ ج. : مصور )رنگی(، جدول )رنگی(، نمودار )رنگی(؛ ۲۲×۲۹ س م.

 يادداشت                    : نویسندگان سعید منتظرالقائم، خدیجه شریفی، نیما صمدزادگان، حسن الیاسی، محمد رضا علیخانی. 
 يادداشت                       : ج.۲) چاپ اول: ۱۳۹۶()فیپا(.

 موضوع                    : مدیریت بحران -- ایران -- تهران
Crisis management -- Iran -- Tehran :                          موضوع 

 موضوع                    : راه ها -- ایران -- تهران
Roads -- Iran-- Tehran :                       موضوع 

 موضوع                       : حمل و نقل -- ایران -- تهران
Transportation -- Iran -- Tehran :                       موضوع 

 موضوع                       : زلزله -- ایران --   تهران )استان(  -- پیش بینی های ایمنی
Earthquakes -- Iran -- Tehran )Province( -- Safety measures :                       موضوع 

 رده بندی دیویی            :    ۶۵۸/۴۰۹۵۵۱۲۲  
 HD۴۹         /رده بندی کنگره     :           ۱۳۹۶ ۲ش 

 شناسه افزوده     : منتظرالقائم، سعید،   ۱۳۴۱ - 
 شناسه افزوده     : سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. معاونت آموزش و مشارکت های مردمی

 شناسه افزوده     : سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا  

کلیه حقوق چاپ و انتشار این اثر، به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تعلق دارد.



شبکه راه ها و برنامه ریزی
 حمل و نقل اضطراری شهر تهران

بررسی اثر زلزله بر مسیرهای اضطراری شهر تهران

)جلد دوم(

نویسندگان:
سعید منتظر القائم، خدیجه شریفی،نیما صمدزادگان، 

حسن الیاسی، محمدرضا علیخانی



فهرست
1-1- مقدمه و ارزیابی کلی
1-2- معرفی زلزله سناریو

1-3- گسلش سطحی
1-3-1- تجارب زلزله های گذشته

1-3-1-1- زلزله ون چوان چین
1-3-1-2- زلزله 1999 چی چی تایوان

1-3-1-3- زلزله کوچالی ترکیه
1-3-1-4- زلزله دوزچه ترکیه
1-3-1-5- زلزله اهر- ورزقان

1-3-2- داده ها
1-3-3- اختالل ها  ی ناشی از وقوع گسلش  بر راه ها  

1-3-4- تعیین میزان جابه جایی ها ی مربوط به گسلش ها ی 
سطحی 

1-3-5- تعیین موانع ناشی از وقوع گسلش در مسیر ها ی 
اضطراری 

1-4- قنوات
1-4-1- تجارب گذشته

1-4-1-1- زلزله بم
1-4-1-2- حوادث قنوات در تهران

1-4-2- روش های تعیین آسیب پذیری و داده های الزم
1-4-2-1- روش یكسان
1-4-2-2- روش جامع

1-4-3- داده های موجود و مشخصات آنها
1-4-4- نتایج تحلیل آسیب پذیری

1-4-5- تعیین موانع ناشی از ریزش قنوات در مسیر ها ی اضطراری
1-5- فرونشست ناحیه ای زمین

1-6- خاکریزی ها
1-7- روانگرایی

1-8- زمین لغزش ها

فصل اول:
 مخاطرات زمین

20
22
23
23
23
25
26
27
27
28
31

32

33
34
34
34
36
36
36
37
38
39
43
44
46
54
57



2-1- مقدمه
2-2- تجارب عملکرد پل ها در زلزله های گذشته جهان

2-2-1- عوامل عمده آسیب های وارده بر پل ها در زلزله
2-2-2- درصد تعداد پل های با میزان های مختلف آسیب دیدگی

2-2-3- انواع خسارات وارده
2-2-3-1- سقوط عرشه در اثر جابجایی زیاد یا در رفتن پایه ها

2-2-3-2- انهدام عرشه در اثر سقوط بهمن و آوار از كوه
2-2-3-3- سقوط عرشه در اثر جدا شدن عرشه از پایه

2-2-3-4- جابجایی های جانبی عرشه نسبت به پایه
2-2-3-5- جابجایی های طولی عرشه نسبت به پایه

2-2-3-6- دوران افقی عرشه در پل های مورب
2-2-3-7- آسیب دیدگی تكیه گاه های انتهایی

2-2-3-8- خسارت به ستون های پایه های میانی
2-2-3-9- خسارت به تیرهای عرضی قاب ها

2-2-3-10- به هم كوبیده شدن اجزای پل از جمله شاه تیرها به یكدیگر
2-2-3-11- خسارت به کلیدهای برشی )مقیدکننده ها(

2-2-3-12- آسیب دیدگی یا بریده شدن بالشتك ها
2-2-3-13- آسیب دیدگی محل درز انبساط 

2-2-3-14- آسیب های وارده به تأسیسات و لوله های بسته شده به پل ها
2-2-4- خسارات وارده به انواع پل ها

2-2-4-1- پل های با دهانه های ساده
2-2-4-2- پل های با قاب صلب یكپارچه

2-2-4-3- پل های قدیمی قوسی سنگی )طاقی(
2-2-4-4- پل های قوسی بتن مسلح با دهانه های ساده یا پیوسته

2-2-4-5- پل های شاه تیری
2-2-4-6- پل های معلق

2-2-4-7- پل های جعبه ای
2-2-5- علل آسیب دیدگی لرزه ای انواع پل ها

2-2-6- نکات الزم در طراحی پل ها
2-3- تجارب رفتار پل ها در زلزله های گذشته کشور ایران

2-4- آیین نامه های طرح لرزه ای پل ها در ایران
2-5- بانك اطالعاتی پل های شهر تهران

2-6- مشخصات پل های شهر تهران
2-6-1- پل های تهران در یک نگاه

2-6-2- پل ها از چه موانعی عبور می کنند؟
2-6-3- مخاطرات محیطی
2-6-3-1- تکان های زلزله

فصل دوم:
 پل های سواره رو

62
62
62
63
63
63
68
68
69
70
70
71
72
73
73
73
74
75
76
76
76
76
76
77
78
79
79
79
80
81
81
82
83
83
83
83
83



2-6-3-2- روانگرایی حین زلزله
2-6-3-3- گسلش سطح زمین

2-6-3-3-1- تأثیر گسلش سطح زمین بر پل ها
2-6-3-3-2- موقعیت گسل ها و پل ها در شهر تهران

2-6-3-3-3- نحوه ارزیابی خطر گسلش سطح زمین در پل ها
2-6-3-4- قنوات

2-6-3-5- زمین لغزش همراه زلزله
2-6-4- سال ساخت و آیین   نامه مورد استفاده در طراحی

2-6-4-1- نمونه ای از پل های ساخته شده در قبل از سال 1357
2-6-4-2- نمونه هایی از پل های ساخته شده در دهه 1370

2-6-4-3- نمونه هایی از پل های جدید
2-6-5- مشخصات هندسی

2-6-5-1- طول کل پل ها
2-6-5-2- طول دهانه ها
2-6-5-3- عرض پل ها 

2-6-6- تورب پل ها
2-6-6-1- نمونه هایی از پل های مورب در شهر تهران

2-6-6-2- نمونه هایی از خسارات وارده در زلزله های گذشته بر پل های مورب
2-6-7- انحنای افقی پل ها

2-6-7-1- نمونه هایی از پل های با انحنای افقی در شهر تهران
2-6-7-2- نمونه هایی از خسارات وارده در زلزله های گذشته بر پل های منحنی

2-6-8- مشخصات سازه ای
2-6-9- اطالعات موجود از پل ها  

2-7- بررسی نقشه های تیپ پل ها
2-8- آسیب پذیری لرزه ای پل ها  و تأثیر آن بر عملكرد راه ها ی اضطراری

2-8-1- اختالل ها  ی ناشی از آسیب دیدگی پل ها   بر عملكرد راه ها  
2-8-2- تعیین آسیب  ها  ی وارده به پل ها   در اثر زلزله

2-8-2-1- روش هزوس
الف- شتاب ها  ی زلزله محل ها  ی پل ها  

ب- طبقه بندی پل ها
ج- نتایج تحلیل

2-8-2-2- روش اصالح شده كاتایاما
2-8-3- تعیین موانع ناشی از آسیب دیدگی پل ها   در مسیر ها  ی اضطراری

2-8-4- انسداد ناشی از بازرسی های پل ها
2-9- تدوین برنامه مقدماتی مقاوم سازی پل های موجود

2-9-1- تعیین آسیب پذیری پل های موجود
2-9-1-1- تعیین آسیب پذیری لرزه ای پل ها  با روش هزوس

86
87
87
89
90
90
91
93
94
94
96
97
97
100
100
101
101
102
103
103
104
106
114
115
117
117
118
118
119
121
121
122
124
125
126
127
127



2-9-1-2- تعیین آسیب پذیری لرزه ای پل ها  با روش كاتایاما
2-9-2- بررسی شرایط پل ها ی شهر تهران در مقایسه با پل های سایر مناطق زلزله خیز دنیا

2-9-2-1- مشخصات پل ها در چند منطقه لرزه خیز دنیا
2-9-2-1-1- ایالت واشنگتن

2-9-2-1-2- پل های شهر سیاتل
2-9-2-1-3- پل های شهرستان لس آنجلس

2-9-2-1-4- پل های ناحیه یوما )آریزونا(
2-9-2-1-5- پل های ایالت ارگن

2-9-2-2- مقایسه شرایط پل های شهر تهران با پل های سایر مناطق لرزه خیز جهان
2-9-2-2-1- سن

2-9-2-2-2- طول دهانه
2-9-2-2-3- نشیمن ها و اتصاالت عرشه

2-9-2-2-4- طول پایه ها
2-9-2-2-5- بزرگی زلزله و شتاب های زلزله

2-9-2-2-6- روانگرایی
2-9-2-2-7- گسلش سطحی

2-9-3- سوابق و برنامه ها ی مقاوم سازی پل ها ی شهر تهران
2-9-3-1- مدیریت نگهداری پل

2-9-3-2- اقدامات معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
2-9-3-3- مطالعات جایکا

2-9-3-3-1- مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای
2-9-3-3-2- برنامه پیشنهادی در مطالعه تدوین برنامه جامع پیشگیری و

 مدیریت بحران زلزله شهری
2-9-3-4- نمونه هایی از بهسازی های لرزه ای انجام شده پل های سواره رو در شهر تهران

2-9-3-4-1- نمونه هایی از مواردی که فقط بهسازی لرزه ای انجام شده است.
2-9-3-4-1-1- بهسازی لرزه ای پل چمران – همت )سازه بتنی(

2-9-3-4-1-2- بهسازی لرزه ای پل آزمایش )سازه فوالدی(
2-9-3-4-2- نمونه هایی از مواردی که بهسازی لرزه ای همزمان با افزایش ظرفیت ترافیکی پل 

انجام شده است.
2-9-3-4-2-1- افزایش ظرفیت ترافیکی و مقاوم سازی پل ستارخان

2-9-3-4-3- نمونه ای از موارد جایگزینی پل با پل جدید به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای 
ترافیکی

2-9-3-4-3-1- پل های تقاطع شیخ فضل هللا نوری و جناح
2-9-4- روش های مقاوم سازی پل ها

2-9-4-1- نصب وسایلی  برای جلوگیری از در رفتن روسازه، مقاوم سازی فونداسیون، پایه ها و 
کوله ها

2-9-4-2- مقاوم سازی فونداسیون ها در برابر نیروهای لرزه ای

127
129
129
129
130
130
131
131
133
134
134
134
134
134
135
135
135
135
137
137
137

138
139
139
139
140

140
140

141
141
142

142
143



2-9-5- تعیین عملكرد لرزه ای هدف پل ها
2-9-5-1- مقدمه

2-9-5-2- تعیین اهداف عملکردی راه ها
2-9-5-3- تعیین میزان اهمیت پل ها  

2-9-5-4- تعیین عملكردهای هدف پل ها  در زلزله ها ی طرح
2-9-6- تعیین مداخله مورد نیاز

2-9-7- بررسی برنامه مقاوم سازی لرزه ای پل ها در مناطق لرزه خیز دنیا
2-9-7-1- برنامه مقاوم سازی لرزه ای پل ها در ایالت واشنگتن

2-9-7-1-1- تشریح برنامه
2-9-7-1-2- بررسی آسیب پذیری سازه ای پل ها

2-9-7-1-3- روش های مقاوم سازی استفاده شده
2-9-7-2- برنامه مقاوم سازی پل ها در شهر سیاتل

2-9-7-3- برنامه مقاوم سازی پل ها در  ایالت كالیفرنیا
2-9-7-3-1- پل های راه های ایالتی

2-9-7-3-2- پل های عوارضی
2-9-7-3-3- پل های محلی

2-9-7-3-4- هزینه ها
2-9-7-4- برنامه مقاوم سازی پل ها در  ایالت ارگن

2-9-8- تعیین اجزاء برنامه مقاوم سازی
2-9-8-1- تشكیل تیم مشورتی

2-9-8-2- تهیه و به روز كردن برنامه
2-9-8-3- بررسی مخاطرات زمین شناسی و ژئوتکنیکی و مشخصات لرزه ای زمین

2-9-8-4- تکمیل شناسایی و تهیه داده ها
2-9-8-5- ارزیابی مقدماتی، غربالگری و اولویت بندی

2-9-8-6- ارزیابی تفصیلی
2-9-8-7- طرح و اجرای مقاوم سازی

2-9-8-8- تعویض پل ها  
2-9-9- تعیین هزینه ها  ی برنامه مقاوم سازی

2-9-10- مخاطرات محیطی دیگر زلزله
2-9-11- اجزا و مشخصات کلی برنامه

144
144
144
145
147
148
151
151
151
152
152
153
154
154
155
155
155
156
156
156
157
157
158
159
160
160
160
161
162
162



3-1- مقدمه
3-2- تونل های خودرویی

3-2-1- كلیات
3-2-2- مشخصات تونل های شهر تهران

3-2-3- تخمین اولیه شرایط تونل های شهر تهران در زلزله
3-2-4- بررسی کّمی آسیب پذیری لرزه ای تونل ها  ی جاده  ای شهر

 تهران و  تأثیر آن بر عملكرد راه ها ی اضطراری
3-2-4-1- اختالل ها ی ناشی از آسیب دیدگی تونل ها  بر عملكرد راه ها 

3-2-4-2- تعیین آسیب ها ی وارده به تونل ها  در اثر زلزله
3-2-4-2-1- زلزله سناریو و شتاب ها  ی حاصل از آن در محل ها  ی تونل ها  

3-2-4-2-2- طبقه بندی تونل   ها
3-2-4-2-3- نتایج تحلیل

3-2-4-2-4- تعیین موانع  ناشی از آسیب دیدگی تونل ها  در مسیر ها  ی اضطراری
3-2-4-2-5- انسداد ناشی از بازرسی های تونل ها

3-3- پل ها  ی پیاده رو و دوچرخه رو
3-3-1- انواع پل ها  

3-3-2- بررسی تجارب آسیب پذیری پل های پیاده رو در زلزله
3-3-2-1- زلزله 2010 دارفیلد

3-3-2-2- زلزله 2012 مكزیك
3-3-2-3- زلزله 2012 شیلی

3-3-2-4- زلزله های 2010 و 2011 زالندنو
3-3-2-5- نتیجه گیری

3-3-3- سایر تجارب عملكردی پل ها  ی عابر پیاده
3-3-4- بررسی موردی سیستم سازه ای پل های عابر پیاده

3-3-5- نتیجه 
3-4- دیوار های حائل

3-4-1- کلیات
3-4-2- مودهای رفتاری دیوارهای حائل  در زلزله

3-4-3- طبقه بندی رفتار دیوار های حائل  در زلزله
3-4-4-  عملکرد کلی دیوار های حائل  در زلزله های اخیر

3-4-4-1- زلزله 2016 کوماموتوی ژاپن
3-4-4-2- زلزله های نیوزیلند
3-4-4-3- زلزله 2010 شیلی

3-4-4-4- زلزله 2008 ون چوان
3-4-4-5- زلزله 1999 تایوان

3-4-4-6- زلزله 1995 کوبه

فصل سوم:
 ابنیه فنی

166
166
166
168
171

173
173
173
174
174
175
177
177
178
178
183
183
183
184
185
189
189
190
193
193
193
194
196
197
197
197
197
199
200
200
201



فصل چهارم:
 شریان های حیاتی

3-4-4-7- زلزله 1994 نورتریج
3-4-5- رفتار لرزه ای  انواع دیوار ها

3-4-6- تاثیر عوامل خارجی
3-4-7- مقاومت لرزه ای ذاتی دیوارهای حائل 

3-4-8- تخمین جابجایی رو به بیرون دیوارهای حائل 
3-4-9- نگاهی به وضعیت دیوار های حائل  در تهران

3-4-10- تخمین اولیه شرایط دیوار های حائل  شهر تهران در زلزله
3-5- كانال ها و آب رو ها

3-5-1- کلیات
3-5-2- آسیب پذیری لرزه ای آب روها

3-5-3- بررسی تجارب زلزله های گذشته
3-5-4- موارد آسیب های وارده به راه ها در اثر کانال ها در زلزله

3-5-4-1- اختالف نشست
3-5-4-2- گسلش سطحی

3-5-4-3- روانگرایی 
3-5-5- غربالگری لرزه ای آب روها

3-5-6- مشخصات آب روها و کانال های شهر تهران
3-5-7- روش های بهسازی آب روها

4-1- مقدمه
4-2- روش عمومی تعیین آسیب پذیری و نقاط انسداد )موانع(

4-2-1- تکان های زمین
4-2-2- تعیین تعداد موانع ناشی از آسیب دیدگی  شریان های حیاتی

 )خطوط گاز، برق، آب، فیبرنوری( عبوری در مسیرهای اضطراری
4-2-3- تغییر مکان های دائمی )گسیختگی های( زمین

4-2-4- اختالل در رفت وآمد در اثر فعالیت های تعمیراتی و برآورد 
تعداد نفر-روز تعمیرات

4-3- برق
4-3-1- تجارب   زلزله های   گذشته

4-3-1-1- زلزله 2008 ون چوان
4-3-1-2- زلزله   2015 نپال

4-3-1-3- زلزله 2011 کریس چرچ نیوزیلند
4-3-1-4- زلزله دوزچه ترکیه
4-3-1-5- زلزله 1999 تایوان
4-3-1-6- زلزله 2016 تایوان

4-3-2- روش تخمین آسیب ها

201
201
205
205
205
206
207
210
210
211
211
212
212
213
213
214
215
225

228
228
228

228
229

229
230
230
230
231
232
232
233
233
233



4-3-3- داده ها
4-3-4- معرفی منابع ایجاد گسیختگی های زمین

4-3-4-1- گسلش سطحی
4-3-4-2- زمین لغزش

4-3-5- پیامدهای آسیب ها بر عملکرد معابر
4-3-6- تعیین موانع

4-4- گاز
4-4-1- تجارب زلزله های گذشته

4-4-1-1- زلزله 1906سانفرانسیسکو
4-4-1-2- زلزله 1933 النگ بیچ

4-4-1-3- زلزله 1994 نورتریج
4-4-1-4- زلزله های ژاپن

4-4-1-5- زلزله 2016 تایوان
4-4-1-6- زلزله دارفیلد

4-4-2- داده ها
4-4-3- ارزیابی آسیب پذیری

4-4-3-1- تکان های زلزله
4-4-3-2- تغییر شکل های ماندگار زمین در زلزله

4-4-4- تعیین موانع
4-4-5- پیامدهای آسیب ها بر عملکرد معابر

4-4-5-1- آسیب مستقیم به شبکه ناشی از تخریب خط لوله
4-4-5-2- برآورد تعداد نفر-روز مورد نیاز برای عملیات تعمیرات خطوط

4-5- آب
4-5-1- تجارب زلزله های گذشته

4-5-1-1- زلزله  2008 ون چوان
4-5-1-2- زلزله   1995 کوبه

4-5-1-3- زلزله 2016 تایوان
4-5-2- تجارب آسیب  های وارده به سامانه آب در شهر تهران

4-5-3- داده ها
4-5-4- ارزیابی آسیب پذیری

4-5-4-1- تکان های زمین
4-5-4-2- تغییر شکل های ماندگار زمین در زلزله

4-5-5- تعیین موانع
4-5-6- پیامدهای آسیب ها بر عملکرد معابر

4-5-6-1- آسیب مستقیم به شبکه حمل ونقل ناشی از
 آسیب دیدگی خطوط لوله آب

233
234
234
235
236
237
237
237
237
237
238
238
240
240
240
240
240
241
243
243
243
243
244
244
244
245
246
247
250
253
253
253
254
254

254



4-5-6-2- برآورد تعداد نفر-روز مورد نیاز برای عملیات تعمیر خطوط
4-6- فاضالب

4-6-1- تجارب گذشته
4-6-1-1- زلزله 2011 نیوزیلند

4-6-1-2- زلزله 2008 ون چوان
4-6-1-3- زلزله 2010 دارفیلد

4-6-2- داده ها
4-6-3- ارزیابی آسیب پذیری

4-6-3-1- تکان های زمین
4-6-3-2- تغییر شکل های ماندگار زمین در زلزله

4-6-4- تعیین موانع
4-6-5- پیامدهای آسیب ها بر عملکرد معابر 

4-6-5-1- آسیب مستقیم به شبکه
4-6-5-2- برآورد تعداد نفر-روز مورد نیاز برای عملیات تعمیر خطوط

4-7- مخابرات
4-7-1- تجارب گذشته

4-7-2- داده ها
4-7-3- آسیب پذیری

4-7-3-1- تکان های زمین
4-7-3-2- تغییر شکل های ماندگار

4-7-4- پیامدهای آسیب ها بر عملکرد معابر
4-7-4-1- آسیب مستقیم به شبکه ناشی از تخریب دکل های مخابراتی

4-7-4-2- اختالل در رفت وآمد در اثر فعالیت های تعمیرات
4-7-5- تعیین موانع

فصل پنجم:
 ساختمان ها

فصل پنجم: ساختمان ها
5-1- مقدمه

5-2- بررسی تاثیرهای آسیب های ساختمان ها بر راه های اضطراری
5-2-1- واژگونی، فرو ریزش یا ریزش آوار

5-2-2- انسداد راه های مجاور ساختمان های مشکوک به ناپایداری
5-2-3- انسداد راه به علت عملیات آواربرداری و امدادرسانی به 

ساختمان های مجاور مسیر اضطراری
5-3- مکانیسم های فرو ریختن ساختمان ها

5-4- تجارب زلزله های گذشته
5-4-1- تجربیات انسداد راه ها در گذشته به دلیل آسیب ساختمان ها
5-4-1-1- واژگونی، فرو ریزش ساختمان ها یا ریزش آوار بر اثر زلزله

5-4-1-2- ساختمان های مشکوک و محدوده های ممنوعه ایجاد شده در اثر زلزله
5-4-1-3- اطفاء حریق، آوار برداری، امدادرسانی و عملیات جستجو و نجات در زلزله

5-4-1-4- تجربیات انسداد معابر به دلیل فرو ریختن یا دیگر حوادث در ساختمان ها در شهر 
تهران

5-5- تعیین پیشروی و حجم آوار

255
255
255
255
256
256
257
258
258
259
260
260
261
261
262
262
262
262
262
262
264
264
264
264

268
268
268
269
269

270
273
273
273
273
278
279

280
281



فصل ششم:
 طراحی شبکه جایگزین 
برای مسیرهای اضطراری

5-5-1- تعیین احتمال تخریب ساختمان
5-5-2- تعیین میزان پیشروی آوار

5-5-3- برآورد حجم آوار
5-6- نحوه برآورد انسداد مسیرها

5-7- داده های مورد نیاز
5-8- تعیین موانع ناشی از ساختمان ها

5-8-1- موانع ناشی از فرو ریختن ساختمان ها 
5-8-1-1- تعیین موانع برای تحلیل راه های جایگزین راه های اضطراری اصلی

5-8-1-2- تعیین موانع برای تحلیل راه های جایگزین شاخه های دسترسی
5-8-2- انسداد ناشی از ساختمان های خطرناک

5-8-3- انسداد ناشی از انجام عملیات جستجو و نجات در ساختمان ها
5-9- موانع ناشی از ازدحام جمعیت

5-10- ترافیک حین وقوع زلزله
5-11- ترافیک و ازدحام خودروها بعد از وقوع زلزله

5-12- سقوط درختان
5-13- تابلو ها و موارد مشابه

5-13- 1- طراحی سازه های تابلوها، روشنایی ها و هشدار دهنده های ترافیكی

6-1- مقدمه
6-2- تعیین راه های جایگزین برای راه های اضطراری اصلی

6-2-1- شبکه مورد استفاده در تحلیل
6-2-2- درنظر گرفتن موانع ایجاد شده در مسیرها و رفع آنها در تحلیل

6-2-2-1- موانع ایجاد شده در مسیرها
6-2-2-2- آواربرداری و تعمیرات اولیه برای بازگشایی راه ها

6-2-2-3- سطح بندی موانع
6-2-2-4- تعیین موانع ورودی برای انجام تحلیل شبکه

6-2-2-5- تعیین اثر موانع در تحلیل شبکه
6-2-3- سطح بندی و انجام تحلیل

6-2-4- تحلیل های انجام شده
6-2-4-1- تحلیل سطح اول
6-2-4-2- تحلیل سطح دوم

6-3- تعیین مسیرهای جایگزین برای شاخه های دسترسی
6-3-1- تحلیل سطح یک
6-3-2- تحلیل سطح دو

6-3-3- تحلیل سطح سه

281
281
283
283
285
285
285
285
287
288
288
289
292
292
293
294
297

300
300
300
301
301
301
303
303
305
305
307
307
309
310
310
312
313



1- رفتار لرزه ای انواع دیوارهای حائل در زلزله های گذشته
1-1- دیوار های صندوقه  ای

1-1-1- تجارب زلزله 1994 نورتریج
1-1-2- تجارب زلزله  های نیوزیلند

1-2- دیوار های بنایی
1-3- دیوارهای بلوکی بنایی
1-4- دیوار های بتنی مسلح
1-5- دیوارهای خاک مسلح

1-6- دیوار های گابیونی
1-7- دیوارهای دیرکی چوبی

1-8- دیوارهای میخ شده
2- گسیختگی شیروانی ها

2-1- گسیختگی شیروانی های دیواردار
2-1-1- گسیختگی شیروانی های دیواردار همراه با خرابی دیوار

2-1-1-1- گسیختگی شیروانی های دیواردار همراه با خرابی کل بدنه دیوار
2-1-1-2- گسیختگی شیروانی های دیواردار همراه با گسیختگی بخشی از بدنه دیوار

2-1-2- گسیختگی شیروانی های دیواردار باوجود سالم ماندن دیوار
2-1-2-1- زلزله 2011 نیوزیلند

2-1-2-2- نمونه های مشاهده شده در زلزله های دیگر
2-2- گسیختگی در شیروانی های بدون دیوار

2-2-1- گسیختگی در شیروانی های بدون تثبیت
2-2-2- گسیختگی در شیروانی های تثبیت شده )بدون دیوار حائل(

318پیوست
318
318
319
322
330
330
335
344
345
347
347
348
348
348
350
350
350
351
353
353
354



3- تأثیر گسلش سطحی بر دیوارهای حائل
4- تأثیر روانگرایی بر دیوارهای حائل

پیوست شماره 2: عملکرد تونل ها در زلزله های گذشته
1- زلزله 2004 نیگاتا
2-زلزله 1999 تركیه
3- زلزله 1995 كوبه

4- زلزله 2008 ون چوان
4-1- كلیات

4-2- تونل های مسیر بزرگراه دوجیان ین– ون چوان
4-2-1- ریزش ورودی

4-2-2- ترك خوردگی طولی
4-2-3- ترك خوردگی عرضی
4-2-4- ترك خوردگی مورب

4-2-5- گسیختگی برشی پوشش بتنی
4-2-6- ترك  خوردگی روسازی

4-2-7- ریزش پوشش بتنی
4-2-8- ورود آب های زیرزمینی

4-3- تونل نزدیك سد زی پین پو
4-4- تونل جیوجیایا 
4-5- تونل لون چی

354
359
362
362
362
363
363
363
365
365
365
366
367
367
367
368
368
369
369
370



در جلد اول کتاب به مباحث مربوط به تعیین راه های اضطراری شهر تهران پرداخته شد. شبکه راه های اضطراری 
به دلیل اهمیت در برقراری ارتباط و انتقال نفرات و تجهیزات به نقاط آسیب دیده شهر، هنگام رخداد زلزله ای بزرگ، 
از طرف  نیز  و  اجزا  ناحیه  از  آن  لذا بسیار مهم است که آسیب پذیری های  باشد.  قابل اطمینانی داشته  ایمنی  باید 
ساختمان ها و شریان  های حیاتی مجاور یا داخل به دقت بررسی شود. آگاهی از مشخصات این تأسیسات به منظور 
برآورد آسیب پذیری آنها ضروری می باشد. اطالعات به دست آمده در مورد آسیب پذیری می تواند از یک سو در تخمین 
اثرات زلزله بر قابلیت خدمت دهی راه  ها مفید باشد و از سوی دیگر در ارزیابی مناسب بودن راه انتخاب شده به عنوان 
مسیر اضطراری و در صورت نیاز تغییر مسیر های انتخاب شده به کار آید. همچنین می توان تدابیری را برای کاهش 

آسیب پذیری  های شناسایی شده پیش بینی کرد.
بعد از تعیین اولیه راه  های اضطراری در جلد اول کتاب، در جلد حاضر، اثرات زلزله بر این مسیر ها بررسی می شود. در 
فصل اول به خسارات ناشی از مخاطرات زمین، شامل اثرات گسلش سطحی، تخریب قنوات، روانگرایی، فرونشست 

ناحیه ای زمین، نشست خاکریز ها، زمین لغزش  ها و ... پرداخته می شود.
 در فصل دوم آثار خسارات وارده به پل  های سواره رو و در فصل سوم آثار خسارات وارده بر سایر ابنیه فنی شامل 

تونل  ها ، کانال  ها ، پل  های پیاده رو، دیوار های حائل و ... مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل چهارم، تأثیر آسیب دیدگی ساختمان های اطراف و شریان های حیاتی آب، برق، گاز، فاضالب و مخابرات بر 
این راه ها و اختالالت ناشی از آنها بررسی می شود. در فصل پنجم تأثیر این آسیب ها بر عملکرد راه و انسدادهای آن 
مورد بررسی قرار می گیرد. آن گاه براساس نتایج مرحله قبلی در صورت نیاز، مسیرهای انتخاب شده تغییر می یابد یا 
مسیرهایی به عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته می شود یا استفاده از روش های دیگر دسترسی و ... توصیه 

می شود. در فصل ششم توصیه هایی برای کاهش اثرات ناشی از آسیب پذیری معابر اضطراری ارائه می شود.
روش ارائه مطالب فصول به این صورت است که بعد از بخش های مقدماتی، هر یک از انواع عوارض و تأسیسات 
سپس                      می شود؛  مرور  گذشته  زلزله های  تجارب  ابتدا  یک،  هر  برای  می شوند.  بررسی  جداگانه  طور  به  مطرح 
روش های بررسی آسیب پذیری مورد بحث قرار می گیرند.   آن گاه داده های موجود از موقعیت و مشخصات تأسیسات، 
دقت و تفكیك، نحوه جمع آوری و ... برای انجام بررسی فوق، معرفی می شوند. در ادامه با اعمال روش های بررسی 
آسیب پذیری انتخاب شده روی داده های موجود، میزان آسیب زلزله سناریو بر تأسیسات مورد نظر برآورد می شود. 
به  پرداختن  نحوه  دارد،  وجود  تأسیسات مختلف  بین  در  داده ها  دقت  و  میزان  لحاظ  از  که  اختالفاتی  به  توجه  با 
آسیب پذیری آنها از سطح و عمق یکسانی برخوردار نیست. پاره ای از مطالب ارائه شده در کتاب شاید برای اولین بار 
است که به صورتی کاربردی مطرح شده اند و می توانند فقط به عنوان طرح موضوع و فتح باب برای در دستور کار 
قرار دادن و تعریف کارهای عمیق تر و مفصل تر بعدی تلقی شوند. از سوی دیگر این موارد نشان می دهند که کارهای 
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زیادی در زمینه کاهش خطرات لرزه ای معابر شهر ضروری و قابل انجام است که باید در دستور کار نهادهای متولی 
قرار گیرد. در فصل دوم، پیش نویس برنامه  ای برای مقاوم سازی لرزه ای پل های سواره نیز ارائه شده است.

بر گروه مؤلفان، همكاران  افزون  راه های اضطراری شهر تهران«،  در هنگام اجرای پروژه »ارتقاء و مدیریت شبکه 
گرانقدری نقش های مؤثری داشته اند كه از ایشان قدردانی می شود:

آقای مهندس نادی، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رئیس پروژه 
خانم مهندس صالح، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مدیر 

پروژه
آقایان مهندس شمشیری، زکی زاده، سعید، احمدی و خانم  ها مهندس محمدی، طیبی و ایرانپور كه در بخش های 
حاضر  مجموعه  تكمیل  سبب  خود  حمایت های  با  كه  سازمان  همكاران  سایر  و  داشته اند  همکاری  پروژه  مختلف 

شده اند. 
و  صاحبنظران  انتقادات  و  نظریات  جمع آوری  نیز  و  بعدی  بررسی های  و  مطالعات  پژوهش ها،  انجام  با  است  امید 

كارشناسان، زمینه های تجدید نظر و اصالح در این کتاب فراهم شود. 

            احمد صادقی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران


