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  مقدمه

 مورد تعاريف نخست است الزم ، بود خواهد مرتبط مقاله اين موضوع به كه چارچوبي در بحران مديريت و بحران مفهوم شدن روشن و تدقيق  براي
 سالمت، توليد، فعاليت كار، جريان سكونت، متداول روال يكباره، به كه خاصي شرايط مجموعه به بحران شرايط. گردد ارائه نظر،

 بحراني شرايط بر تمركز مقاله اين در كه است بديهي .شود مي اطالق ،دهد تغيير را عمومي نيازهاي تأمين و ارتباطات و رساني خدمات
 به كه است زايي بحران عوامل بر بيشتر تاكيد ،بلكه بود، نخواهد نمايد، حادث را باال شرايط از يك هر است ممكن كه اقتصادي – سياسي – اجتماعي
  .نمود خواهد گسترده و ناگهاني هاي اختالل دچار را انسانها زندگي نهايت در و توليد فعاليت، سكونت، كالبدي فضاهاي يكباره

 كننده تعيين خود بخودي جنگ، يا و عظيم انفجارهاي ، باد سيل، زلزله، مانند بحران كننده توليد مخرب عوامل شدت داشت، بخاطر بايد
 ميزان ، اتفافات اين برابر در امدادگران و بازماندگان بعد مرحله در و مسئوالن نشدهيا و شده ريزي برنامه هاي العمل عكس بلكه نيستند، خسارت ميزان
 امكانات و ها زيرساخت ايجاد و بحران مديريت براي واحد و منسجم اي برنامه و تعريف داشتن جهت بهمين. نمايد مي مشخص را خسارتها نهايي
 مديريت كه گفت ميتوان رويكرد اين با. كاست خواهد انساني تلفات از توجهي قابل ميران به بحران، شرايط در آن تحقق براي نياز مورد و مناسب
 كنترل قابل سمتي به بحراني شرايط آشفته امور هدفمند دادن جهت براي آن اجراي ابزار و برنامه داشتن از عبارت ، بحران

  .است بحران از قبل شرايط به زمان، كوتاهترين در فعاليت و زندگي جريان وحركت
  
  
  نقش مديريت بحران در ساخت و ساز شهري .1
  

 ساماندهي مديريت، اين اثربخشي الزمه. بود خواهد اثر بي حتي و اثر كم ، ناگهاني حوادث وقوع زمان در فقط بحران مديريت به توجه كه است بديهي
 و روز به اطالعاتي بانك داشتن دردست وعمومي، مستمر آموزش مجري، و ضابط يسازمانها تمامي تجهيز بحراني، غير شرايط در امور بيني پيش و

 بحراني شرايط بدترين براي متفاوت پالنهايو طرح وجودو تاسيساتي هاي شبكه ومستحكم و قابل استفاده  اماكن وفضاها،  ظرفيت ، پراكنش از واقعي
  .كند مي تر آسان را تر خفيف شرايط با ،مقابله شرابط بدترين براي آمادگي كه است لحاظ بدين شرايط بدترين روي بر تاكيد. است

 كشور دفاعي -عمراني طرحهاي كليه كه گفت بايد كشور عرصه در چاالك و قوي بحران مديريت يك وجود اثربخشي شدن روشن براي
 ساخته و طراحي جانمايي، ،بحراني شرايط در آنها واكنش و كنش به توجه با....)  و نظامي تسليحات -سدسازي -برق نيروگاههاي هاي پروژه از اعم(

                                                            
  مدير واحد تحقيق و توسعه ١
   توسعه و تحقيق كارشناس ٢
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 اليه چند هاي شبكه و ساختمانيايمن  هاي كانسپت بيني پيش ،بحران شرايط در  استفاده قابل و پشتيبان فضاهاي به توجه ، راستا همين در. شد خواهند
 تخريب مهار و كنترل امكان و تاسيساتي زيرساخت هاي شبكه ،كانونهاي آسيب ديده، نقشه هاي به روز شده به غيرمتعارف و سريع دسترسي لزوم و راه
 با كالنشهرها مورد در امر اين. شود توجه آنها به بايد روستايي، هادي هاي طرح و شهري جامع هاي طرح يقيناًدر كهاست  مواردي از آنها، در انفجار و

 طرحهاي كليه ارائه ، شد ذكر كه همانگونه.  داشت خواهد بيشتري اهميت نظامي، يا و طبيعي غيرمترقبه حوادث وقوع باالي ريسك و جميعتي تراكم
 از استفاده بعد مرحله در و مقررات و ضوابط تدوين به منجر هرم،  رأس در رويكرد اين با روستايي و شهري بهسازي و توسعه ، دفاعي – عمراني

 استراتژيكي و طبيعي معضالت با كشورهايي در امور اين به توجه. گرديد خواهد ساز و ساخت عرصه در اهداف اين  تحقق براي مناسب فناوريهاي
  .است گرديده جاري ، سازي ساختمان و شهرها توسعه و طراحي در سالهاست ايران از كمتر بسيار

 ضوابط و قوانين وضع در تسريع ، رسيده ثبت به ما كشور در آن نوع 31 كه دارد وجود جهان در  طبيعي بالياي نوع 40 نشان مي دهدآمار
حمايت مالي  و سازي مقاوم لزوم به موجود هاي ابنيه صاحبان توجه و سازها و ساختذونبندي فضاهاي فعاليت شهري، ارتقا كيفيت  براي كارا و جديد

 انبوه از حمايت و ي مرتبطفناوريها با مرتبط صنايع در گذاري سرمايه براي قوي هاي انگيزه ايجاد ،ساختماني بيمه صنعت توسعه سويي ازو فني از آنها و
  . سازد مي فراهم را بحراني شرايط براي آمادگي تحقق مناسب زمينه يقيناً نمايند، مي اجتماعي منافع رعايت به ملزم را خود كه سازاني

  
  
  راهكارهاي كاهش خطرپذيري در فناوري ساخت قالب تونلي .2

  
 انتخاب در مردم، آسايش و امنيت نيازهاي بر اشراف و كشور ساز و ساخت عرصه در خود ساله 22 حضور به توجه  با مسكن گذاري سرمايه شركت

 و پيچ فلزي اسكلت تونلي، قالب سيستم. است پرداخته سازه، بخش در بخصوص ساختمان، باالي كيفيت به وسواس با خود استفاده مورد فناوريهاي
 شده گرفته بكار شركت ساختمانهاي در كه است هايي روش اي سازه غير ديوارهاي در كارا و سبك عايق، مصالح از استفاده سبك، هاي سقف ، مهره
آزمايشهاي لرزه اي بر روي مدل ساختمانهاي تونلي .تاس بوده ويژه توجه مورد آن باالي كيفيت و سرعت بدليل ، تونلي قالب سيستم ميان اين در اند،

در اين مرحله، آزمايشات ارتعاشات اجباري جهت شناسايي .در كشوردر آزمايشگاه سازه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي انجام شده است
يناميكي سيستم در محدوده خطي، بارگذاري رفت و برگشتي جهت بررسي مكانيسم هاي خرابي، شناسايي سيستم سازه آسيب ديده و محاسبه رفتار د

اين نتايج نشان . نددر مرحله دوم، بعد از ترميم و تقويت نمونه سازه هاي آسيب ديده مجددا آنها تحت اثر بارگذاري قرارگرفت. ضريب رفتار انجام شد
م انتقال بار تنها از داد با توجه به نياز كشور براي استفاده از روشهاي صنعتي در توليد مسكن، ساختمانهاي پانلي بتني با سيتم قالب تونلي كه در آنها سيست

  ] 1 [.ديوارها و دال هاي بتني تشكيل شده است، مي تواند گزينه مناسبي براي اين كار محسوب شود
ه در كشورهاي همجوار مانند تركيه كه شرايط زلزله اي مشابه با كشور ما داشته و از سالها پيش در ساخت همچنين تجارب بررسي شد

، تنها آسيبهاي گزارش شده در ساختمانهاي 2003و1999ساختمانهاي بلندمرتبه به روش تونلي، پيشگام بوده است، نشان مي دهد كه در زلزله هاي سال 
رك خوردگي اعضاي غيرسازه اي مانند پانل هاي پيش ساخته و يا جداشدن نماهاي بتني پيش ساخته بوده و هيچ گونه تونلي، مربوط به تخريب و يا ت

 ] 2 [.تخريب و يا آسيب جدي در آنها ديده نشده كه خود گواه عملكرد بهينه لرزه اي سازه هاي تونلي است

با رويكرد بهينه سازي مديريت ساخت و افزايش قابليت سازه  كهاست در حال اجر شركت سرمايه گذاري مسكندر  1372اين سيستم از سال 
 نوين فناوري بعنوان روش اين گرچه.اي و عملكردي آن از ديدگاه هاي متفاوتي مورد تحليل و آسيب شناسي و مهندسي مجدد قرار گرفته است 

 شركت در اي پروژه فناوري اين ارتقاء جهت به ،است نموده دريافت ساختمان و مسكن تحقيقات مركز از را آن فني يهتائيد شركت و شده شناخته
 سازه هاي واكنش زلزله، واقعي شرايط در بتوان ، محاسباتي نوين رويكردهاي از استفاده باو كشور زبده اساتيد و پژوهشگران مشاركت با كه شد تعريف

  :نمود اعمال را الزم هاي راهكار آن، كنترل و مهار جهت در و بيني پيش را ايي
 20 باضخامت ديوارهاي آن. )1شكل (طبقه با سيستم قالب تونلي است كه در پرديس  بومهن اجرا شده است 8سازه مورد مطالعه ساختمان 

 ديوارهاي برشي بتن مسلحسيستم سازه اي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي در هر دو امتداد . متر مي باشد  96/2سانتيمتر و ارتفاع طبقات  15سانتيمتر و دال 
  .است 
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  سيستم ساخت قالب تونلي  -1شكل 

مورد تحليل قرار گرفت و نتايج آن با  1جدول با مشخصات فني  Northridgeجهت آسيب شناسي و تحليل دقيق رفتار سازه تحت زلزله واقعي 
  :  ]3 [دستورالعمل بهسازي لرزه اي ايران مقايسه گرديد

  

  ركوردهاي انتخاب شدهمشخصات  -1جدول

  
و نتايج  گرديد اعمال شد و تحليل ديناميكي غير خطي بر آن انجام Perform 3Dركورد انتخاب شده به مدل سه بعدي در نرم افزار ابتدا 

  :ها بررسي شد كه بطور خالصه عبارتند از  Spandrelهاي برشي در ديوارها و وبصورت كنترل تغيير شكل ها ، برش پايه كل سازه و دوران و نير
• Drift ي در طبقات بسيار كمتر از مقدار مجاز مي باشدسبن.  

 .نترل كننده توسط تغيير شكل هستندبوده و ديوارها ك مقدار مجازنيروي محوري در تمامي ديوارها بسيار كمتر از  •

 .دوران پاي ديوار ها بسيار كم مي باشد •

  .ر آرماتور برشي كمي دارند، جوابگوي نيروي برشي نمي باشدبرخي  ديوارها كه مقدا •

  .خمشي از ظرفيت مجاز تجاوز نمي كند لنگردر هيج يك از اسپندرل ها حداكثر  •

در اسپندرل ها مقادير حداكثر نيروي محوري موجود كمتر از ميزان مجاز بوده و برش بعنوان پارامتر كنترل شونده ،توسط تغيير شكل  •
 .شود محسوب مي 

 بصورت لرزه اي ايران دستورالعمل بهسازيسازه تحت زلزله واقعي با تحليل غير خطي انجام شده سطح عملكرد ايمني جانبي را مطابق  
  ]4 [.رعايت نموده و الزم است مورد طراحي مجدد قرار گيرد  محدود

نكات قوت و ضعف سازه  بهزماني غير خطي سازه مورد نظر ،ه چباتوجه به تحليل استاتيكي خطي، تحليل استاتيكي غير خطي و تحليل تاريخ
در . نحوه رفتار و ميزان محصور شدگي اين اتصال مشخص گرديد  ، ABAQUSديوار در نرم افزاي  –همچنين با مدلسازي اتصال دال  .پي برده شد
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ي براي و افق طراحي و آرماتورهاي قائم ياساس نيروهاي اعمالنهايت با انجام تحليل ديناميكي و هم پايه نمودن برش پايه، ديوارهاي برشي سازه بر 
  .طراحي شد و نسبت نياز به ظرفيت در تمام ديوارها كنترل گرديد  امجددديوارها 

  
  :ه استدر فرآيند بازنگري و ارزيابي سازه تحت بحران زلزله نتايج زير حاصل گرديد 

 رفتار شناسي سيستم سازه اي قالب تونلي و اتصاالت دال ديوار  •

  Northridgeآسيب شناسي سازه اجرا شده با مدلسازي آن تحت زلزله واقعي  •

 غير خطي و ديناميكي تحليل سازه با روشهاي استاتيكي  •

 )اري از حالت قائم به برشيتوزيع مجدد آرماتور ها و تغيير تمركز آرماتور گذ( فرآيند مهندسي مجدد در طراحي سازه  •

 )آرماتور( كاهش مصرف مصالح استراتژيك  •

عملكرد سازه در ، درحاالت خطي و غيرخطي از رفتار سيستم در برابر زلزله هاي واقعي و مدلسازي و تحليل آن  يشتربدين ترتيب با شناخت ب
مقاوم سازي كرد يا به عبارتي ديگر ضمانت عملكردي و ايمني جاني آن لزله در برابر حاالت بحراني زشرايط زلزله را مي توان پيش بيني نمود و آن را 

   .را افزايش داد
  

  :مزاياي  سيستم قالب تونلي در برابر زلزله ميتوان به موارد زير اشاره نمود از 
  Box System) (لرزه اي آن بدليل عملكرد جعبه اي آن رفتاريكپارچگي سيستم و بهبود •

 گسترده  ه حالتو متمركز ب گره ايتغيير ماهيت تمركز تنش از حالت  •

 بارهاي قائم و جانبي از دو سمت به ديوارها نتقالعملكرد سقف بصورت دياگرام صلب و قابليت ا •

عملكرد دالها و ديوارها در زلزله هاي بزرگ، حالت ( تشكيل لوالهاي پالستيك در اعضا درسازه و تاخير بيشترنامعيني افرايش درجه  •
 .)االستيك را نشان ميدهد

  
  :از معايب اين سيستم در برابر زلزله ميتوان به موارد زير اشاره نمود و 

  سازه بر ساير مودها يغالب بودن مودهاي پيچش •

 سازه و  حجم باالي مصرف بتن آرمهسنگيني  •

 افزايش صلبيت و در نتيجه كاهش انعطاف پذيري در برابر زلزله  •

 در زلزله) اسپندرلها(ترك خوردگي بيشتر تيرهاي همبند •

  
مجدد قرار گرفت و نتايج  هاي طراحيتحليل وسازه مورد  ،هاي مختلفجهت كاهش اثرات فوق در سيستم سازه اي قالب تونلي در كار گروه 

  :از نتايج آن ميتوان به موارد زير اشاره نمود  كه شدزه مهندسي همزمان هاي معماري در ساطرحبازنگري 
 )جهت كاهش پيچش در ساختمان( بهينه سازي فرم سازه و تعيين حداكثر نسبت طول به عرض ساختمان •

 )منظم نمودن سازه( بهينه سازي موقعيت قرار گيري ديوارها •

 جهت اصلي سازه وسبك سازي آن  2بر در ارديوارهاي ب مقطع  كاهش تفاوت نسبت سطح •

 ايش مقاومت برشي آنهازاجرايي و هم از نظر افبيشتر بهينه سازي آرماتوربندي تيرهاي همبند هم از نظر سهولت  •

 كاهش مصرف بتن و آرماتور  نسبت به طرح مبنا •

آن در مواقع بحراني و سهولت بيشتر  اثربخشيافزايش  و بهينه سازي موقعيت قرار گيري ساختمان و فضاهاي ارتباطي در ساختمان •
  دسترسي

استفاده از مصالح بسيار استفاده از مواد و مصالح عايق حرارتي در جداره هاي بيروني و به حداقل رساندن پوشش هاي سنگين در نما و يا 
  )2شكل(.بيروني مي باشد ، بخصوص يكي از رويكردهاي سبك سازي و ايمن سازي در جداره هايETICSسبك و عايق مانند روش 
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 )ETICS نماي نازك و اندود(ديوار از خارج اجراي عايق كاري حرارتي  -2شكل

گرچه ضوابط و آيين نامه ها در مورد نحوه اتصال ديوارهاي غيرباربر به المانهاي سازه اي كامل نيست، ولي شركت سرمايه گذاري مسكن در 
و در طراحي هاي بعدي كه  مدوالر كردن عناصرو فضاهاي معماري را نيز در اين ساختمانها دنبال كرده است كنار بازنگري سازه اي به اين روش، پروژه

بجز سبك شدن سازه، هدف .تقليل داد% 54به %60واحد در پرديس بومهن در حال اجراست، حجم ديوارهاي بتني را از  1500يك نمونه آن در تيراژ 
سال اين نوع سازه ، ايجاد  60-50مودن فضاهاي عملكردي واحد هاي مسكوني بوده است، كه باتوجه به عمر طوالني مهمتر در اين تغيير، قابل انعطاف ن

  .امكان تغييرات داخلي را ضروري مي سازد
محدوديت اين روش براي ، اندبوده سقف سازه ايي  8بيش از  با ييدر مجموعه هاي ساخته شده با اين روش ، از آنجا كه غالباً ساختمانها

، با توجه به ضوابط و قوانين ) كه معموالً در ساختمانهاي مشابه بيش از دو طبقه خواهد بود( احداث زيرزمين و قرارگيري پاركينگ در زير ساختمانها 
تشديد  و براي بهره برداران گرديده كه وجود چندين طبقه پاركينگ را در زير ساختمانهاي مسكوني ايمن نمي داند ، تبديل به مزيت پدافندغيرعامل

  ]5[ .كاهش مي  دهد... ازجمله حريق، انفجار گاز ودر حوادث غير مترقبه ساكنين را خطر پذيري حادثه و ريسك 
 يهابر وسعت مناسب فضاي سبز، سطوح باز و فضا شركت سرمايه گذاري مسكنگرچه در برخي پروژه هاي شركت، با توجه به تاكيد 

مانند هكه در شرايط بحراني ميتواند بعنوان باند هلي كوپتر نيز مورد استفاده قرار گيرد، وجود دارد ولي وجود ضوابط مناسب در اين زمينه  يمناسب
انبوه سازان را ملزم كند كه در طراحي مجموعه هاي خود فضاهايي بايدورزشي به نسبت تعداد واحد مسكوني ،  –ضوابط احداث مكانهاي آموزشي 

كه در هنگام ضرورت تبديل به درمانگاههاي موقت ، اسكان موقت و يا انبار مواد غذايي خواهد را ينچنيني مانند مكانهاي ورزشي سرپوشيده و رو باز ا
  .شد، پيش بيني نمايند 

ترس در ساختمان، نه تنها ها در حفظ ابنيه قديمي شهري نشان مي دهد كه طراحي شبكه هاي تاسيساتي غير مدفون و قابل دسورتجربه ساير كش
يرات تكنولوژيكي در اين يدرمواقع زلزله و آتش سوزي ، بلكه در شرايط عادي نيز به سالم ماندن سازه و معماري بنا كمك خواهد نمود و از آنجا كه تغ

در  ها، از اين رو جهت گيري طراحي. نديافتزمينه سريع تر از تغييرات ساير مصالح ساختماني است، ابنيه قديمي با تاسيسات مدرن، كارايي بهتري خواه
ثه، شبكه تاسيسات قالب هاي تونلي به سمت احداث رايزرهاي قابل دسترس كه بيشتر در فضاي مشاع و عمومي قرار مي گيرند، و در هنگام بروز حاد

  .، سوق داده شده استاختالالت تاسيساتي، موثر باشندها، مي توانند در كنترل توسعه تخريب ناشي از رمسئوالن ساختمان با دسترسي به اين رايز
  
  

  نتيجه گيري
  

ي آنان با مهمترين عنصر كالبدي فضاي ي در اين صنعت و برخورد سرمايه اعرصه ساخت و ساز كشور نشان مي دهد كه وجود سازندگان غير حرفه اي
ران و مسئوالن وضعيت بحراني در كشور است كه ضمن تاكيد بر تدوين زندگي انساني و تبديل اين صنعت به يك كاالي ويتريني، هشداري براي مدي

استراتژي كالن ساخت و ساز كشور و  ارائه ضوابطي كه بعضاً سالهاست در كشورهاي ديگر جاري است، آموزش و هوشياري مردم، در شناسايي و 
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ارتقاء مطالبات مردم از سازندگان ، برنامه ريزان و ضابطين، خود انگيزه  .تفكيك ابنيه سالم و غيرسالم را بصورت مستمر در دستور كار خواهد قرار دهند
وجود بانك اطالعاتي از امكان پشتيبان و خدمات رسان در مواقع بحران و معرفي آنها به . اي براي هدايت سرمايه هاي ساخت درجهت بهينه خواهد بود

در اين صورت ساكنين مجموعه ها و محالت در . زياد شدن تلفات است كاهش مي دهدمردم، واكنش هاي عجوالنه و هجوم را كه خود يكي از عوامل 
آموزش و طرح ريزي آمادگي و مشاركت مردم براي مواقع بحران قطعاً بواسطه فعال شدن . حفظ و نگهداري چنين اماكني مشاركت خواهند نمود

شده در اين مقاله، مورد توجه برنامه ريزان و مسئوالن ستادهاي بحران كشور  د ذكرريقين است كه موا. موثر خواهد بود (NGO)نهادهاي غير دولتي 
از ولي تنها آگاهي از اين امور بدون اقدام جدي براي تدوين وارائه ضوابط مورد نياز، حمايت بنگاههاي مالي، اعتباري و بيمه گذار كشور و . بوده است 

  .ي مردم، از گسترش بحران و تلفات انساني دراين كشور جلوگيري نخواهد كرد همه مهمتر آموزش جذاب، بهنگام و مستمر براي تمام
  قدر وقت ار نشناسد دل و كاري نكند                              بس خسارت كه از اين حاصل اوقات بريم

 
  

 مراجع

  

 .10/11/88مورخ ،"آزمايشهاي لرزه اي بر روي مدل ساختمانهاي تونلي "روزنامه ابتكار،  .1

شركت سرمايه گذاري مسكن، ،"تهيه و تدوين آيين نامه طراحي ساختمانهاي مسكوني با سيستم قالب تونلي"طاهوني، شاپور، پروژه  .2
1388. 

 .1389، شركت سرمايه گذاري مسكن،"طبقه قالب تونلي8بازنگري طرح سازه اي ساختمان "بهشتي اول،بهرام، پروژه  .3

 .1385، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،360موجود، نشريه  دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي .4

،مركز "اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه هاي مسكوني به منظورپدافند غيرعامل"داعي نژاد، فرامرز،نشريه .5
  .1385تحقيقات ساختمان و مسكن،

 .3،ويرايش )ران اي 2800استاندارد (آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله .6

 


