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  پيشگفتار
 رخ داده =Mw ۵/۶ با بزرگاي ۲۹° و عرض ۳/۵۸° بم در طول جغرافيايي۵/۱۰/۸۲لرزه روز جمعه  زمين 

بر اساس آمار رسمي اعالم شده تا ( نفر ۲۰۰۰۰ نفر و مجروح گرديدن ۴۰۰۰۰است و موجب کشته شدن 
 km۸لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانوني حدود   اين زمين. باشد  مي۱۰/۱۰/۸۲تاريخ 

براساس . دهد که اين شهر بر روي گسل مزبور بنا شده است ها نشان مي بررسي. وسته استبوقوع پي
شتابنگاشتهاي تصحيح نشده ارائه شده توسط سازمانهاي مختلف ذيربط، بيشينه شتابي مؤلفه افقي زلزله 

ه مقداري قابل مؤلفه قائم بيشينه شناسي تقريباً برابر با شتاب ثقل داشته است ک.  بوده است0.7gبرابر با 
  .شود  تخمين زده ميEMS در مقياس ۹لرزه در شهر بم  شدت اين زمين. باشد توجه مي

متعدد در بخش بروات ) نشست خاک(خسارات ژئوتکنيکي مشاهده شده زلزله مزبور شامل فروچاله هاي 
)  بدون کالفبندي و مصالح بنائي با کالف(ساختمانهاي موجود در منطقه از نوع خشتي، آجري . باشد مي

اند در  ساختمانهاي خشتي و گلي که خصوصيات معماري کويري را داشته. فوالدي و بتن مسلح بوده است
مودهاي انهدام غالب اين ساختمانها . اند  درصد موارد دچار تخريب و فروريزش کامل گرديده۸۰بيش از 
  :عبارتند از
  فروريزش بخشي از ديواره و سقف ساختمان  •
 اختمان؛انهدام کلي س •
 .انهدام در ريزش ديوارها و سقوط سقف قوسي •
. دهند تري را نشان مي ساختمانهاي آجري نسبت به ساختمانهاي خشت و گلي رفتار مناسب •

  :مکانيزمهاي تخريب اصلي اين ساختمانها بصورت زير بودند
 فرو ريزش کامل ديوارها و سقوط سقف؛ •
 سقف؛فرو ريزش برخي از ديوارها و سقوط بخشهائي از  •
 تخريب دهانه آخر طاقهاي ضربي؛ •
 تخريب و فروريزش آجرهاي بخشي از طاق ضربي؛ •
 .فرو ريزش ديوارها از محل اتصال ديوارهاي متعامد بدليل نبود قفل و بست مناسب •

ساختمانهاي فوالدي موجود در منطقه که داراي کاربريهاي مختلف اعم از تجاري و مسکوني 
 طبقه بودند اين ساختمانها عملکردهاي مختلفي را در زمان زلزله از خود ۵ الي ۲باشند اغلب بصورت  مي

دليل اصلي تخريب در اغلب ساختمانهاي فوالدي موجود، اجراي صحيح، مصالح نامناسب، عدم . نشان دادند
  .باشد اي، مي نامه نظارت فني و عدم رعايت مالحظات آئين

  :ها اغلب بصورت مدهاي خرابي غالب در اين سازه
  کمانش ستون بدليل بار محوري زياد ؛ •
 ؛)نيروي محوري زياد(کمانش بادبندها  •
اي  و رفتار نامناسب ساختمان نظير ايجاد پيچش بدليل درنظر گرفتن سيستم سازه •

 .باشد نامناسب و يا جداشدن اتصاالت به علت اجراي بد مي
تري را از خود  رفتار مناسبساختمانهاي بتن مسلح به تعداد معدود وجود داشته و در زلزله اخير 

  :مکانيزمهاي خرابي مشاهده شده در ساختمانهاي بتن مسلح در منطقه مورد بازديد عبارتند از. نشان دادند
  



  ايجاد مفصل پالستيک در ستونها؛ •
 .شکست برشي در تيرها •

که در اي  گونه به. اند شريانهاي حياتي در شهرهاي بم و بروات دچار آسيب ديدگي قابل توجهي شده
  .روزهاي اول پس از وقوع زلزله شريانهاي حياتي قطع و يا فقط به طور محدود فعال بودند

ها و  هائي نظير شکست مقره ديدگي  شهر بم غير از آسيبهاي ساختماني شديد آسيب230kvدر پست برق 
 در شبکه همچنين. حرکت ترانسها از روي ريل نگهدارنده و فرو افتادن يک ترانس برق مشاهده گرديد

هاي انتقال برق، فرو افتادن  توزيع برق کم فشار شهري آسيبهاي بسيار زيادي از قبيل شکست تيرک
  .چراغهاي روشنائي، فرو افتادن ترانسها از تيرکها بوقوع پيوست

خطوط انتقال آب در نقاط زيادي از جمله در دو ميدان اصلي شهر دچار شکست شدند ولي آسيب 
  .زميني آب شهر مشاهده نشدمشهودي در مخزن زير

  .اي در مراکز مخابراني دچار قطع گرديدند شبکه هاي تلفن ثابت و موبايل منطقه بدليل آسيبهاي ناسازه
در بيشتر موارد خسارت اند و  هاي صنعتي نظير سوله ها عملکرد نسبتاً مناسبي از خود نشان داده سازه

وارده به اين واحدها محدود به فروريزش بخشي از ديوارهاي ميانقاب مهار نشده و خصوصاً در ديوارهاي با 
  .باشد ارتفاع زياد مي

در مخزن آب هوائي بتني : هائي به شرح زير شدند ديدگي هاي خاص موجود در منطقه دچار آسيب سازه
ايجاد شد و آثاري از کمانش آرماتورها در محل مفصل مزبور مشاهده شهر بم در ستونها مفصل پالستيک 

بود و ) بدون آج(شايان ذکر است آرماتورهاي مورداستفاده در ستونهاي مخزن موردنظر از نوع ساده . گرديد
  . اندازه کافي تنگ نيز بکار نرفته بودبه 

در . يل لمبر زدن مشاهده گرديددر مخازن زميني روغن در يک کارخانه روغن صنعتي، نشست روغن بدل
گاه ايجاد گرديده بود و نشت  محفظه هاي نگهداري روغن بدليل اثر مؤلفه قائم اعوجاج پوسته در محل تکيه

  .ها بوقوع پيوست روغن بدليل شکست اتصاالت و لوله
ر در يک مخزن روزميني در مجاورت پست برق که داراي مقادير کمي گازوئيل بوده است شکستهائي د

شود که همگي حاکي از  ها ايجاد گرديده و آثار تخريب و ترک بر روي حلقه شالوده مخزن ديده مي لوله
  . اما کمانش پافيلي در پوسته مخزن ايجاد نشد. باشد مي (Up lift)مخزن  بلندشدگي

 شده و آسيبهاي شديدي به خودروهاي امدادي وارد% ۱۰۰ساختمان آتش نشاني مرکزي بم دچار تخريب 
آورده و يکي از ساختمانهاي مربوط به هالل احمر تخريب شد و ساختمان ديگر هالل احمر که بتني بود 

  .اي نگرديد دچار آسيب سازه
توان به شکست  اي بطور وسيعي در ساختمانهاي مختلف مشاهده گرديد از جمله مي آسيبهاي ناسازه

ر اتاق کنترل فرودگاه و نيز ريزش بخشي از ها و فروريزش سقفهاي کاذب و فرو افتادن تجهيزات د شيشه
  .ديدگي تأسيسات مکانيکي فرودگاه گرديده است، اشاره نمود نماي جانبي فرودگاه که سبب آسيب

اي وسيعي در بيمارستان امام خميني و سقوط سقف قسمت اورژانس عملکرد اين  خسارات ناسازه
هاي کتابخانه  اي، واژگوني قفسه کست دربهاي شيشهبيمارستان را کامالً مختل گردانيد و خساراتي نظير ش

هاي ميانقابي در ساختمان هالف احمر که  خوردگي پرکننده ها و ترک و جداشدن سنگهاي کفسازي پله
  .اي چنداني در آن مشاهده نگرديد بصورت وسيع قابل مشاهده بود خسارات سازه

يراث فرهنگي و علوم پزشکي خسارات سنگيني به خوابگاههاي دانشجوئي دانشگاههاي آزاد و پيام نور، م
  . دانشجو گرديد۲۰۰وارد شده که سبب کشته و زخمي شدن بيش از 



هاي بسيار   ساله آسيب۲۰۰۰در خالل اين زلزله به ارگ تاريخي بم بزرگترين بناي خشتي جهان با قدمت 
  .سنگيني وارد شد

هاي  ثه، دور بودن از مرکز استان و قطع شبکهکشته و يا مجروح شدن اغلب مقامات دولتي در روز اول حاد
رساني به مرکز استان و عمليات  ارتباطات وعدم وجود يک سستم مديريت بحران موجب گرديد تا اطالع

 با تأخير، کندي و ضعف ولیهواکنشهاي ا  .جستجو، نجات و امداد پس از وقوع زلزله به خوبي انجام نشود
  . هزاران تن گرديدگجو و نجات براي آوار ماندگان باعث مرهمراه بوده و عدم وجود سيستم جست

توان آن را با   بم تاکنون رسماً اعالم نشده است ولي مي۵/۱۰/۸۲خسارات مستقيم مالي وارده در اثر زلزله 
  .توان ارائه نمود تقريب حدود يک ميليارد دالر برآورد نمود تخميني از خسارات غيرمستقيم وارده فعالً نمي

  .زارش حاصل بازديد سه روزه گروه شناسايي مناطق زلزله زده از منطقه زلزله زده بم مي باشد اين گ
  

  
  

 
 



  

  سپاسگزاري
 

استانداري كرمان و دبير محترم ستاد حوادث غير مترقبه استان صميمانه همكاري بدينوسيله از 
سازمان مسكن و شهر سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان كرمان،   كرمان آقاي مهندس صالحي،

كرمان،   ايكرمان، ستاد بحران شركت برق منطقه معادن استان صنايع و سازمان سازي استان كرمان،
آقاي  كرمان شناسي، كرمان، كتابخانه شركت مخابرات استان شركت آب و فاضالب استان كرمان،

كارمند اداره پست بم  آقاي نمك شناس ،رمان خودروك  شركتت مديرهئهيمحترم بزرگ زاده عضو 
 هاخانمذوالفقاري، مسعودي، رضايي امين،  دوستي و آقايان آقايهمكاران محترم پژوهشگاه زلزله  و

و ساير عزيزاني كه ما را در براي طراحي روي جلد  ، خانم دالوريفرتوزي ،قيدي، صادقي ،خسروي 
  .گردد ميسپاسگزاري تهيه اين مجموعه ياري نمودند 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  



  ج  خالصه گزارش

  خالصه گزارش
  

  شمالي با بزرگاي29° شرقي و 3/58° بم در مختصات جغرافيايي5/10/82لرزه روز جمعه  زمين 
5/6 Mw= نفر گرديد 30000 بيش از نفر و مجروح گرديدن 41000 رخ داد و موجب كشته شدن  بيش از 

براساس .  پيوست بوقوعkm8لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق كانوني حدود   اين زمين
شتابنگاشتهاي تصحيح نشده ارائه شده توسط سازمانهاي مختلف ذيربط، بيشينه شتابي مؤلفه افقي زلزله 

مؤلفه قائم بيشينه شتابي تقريباً برابر با شتاب ثقل داشته كه مقداري قابل توجه . بوده است g8/0برابر با 
  . تخمين زده شدEMS در مقياس 9لرزه در شهر بم  شدت اين زمين. باشد مي

سطح شهر متعدد بوجود آمده در ) نشست خاك(خسارات ژئوتكنيكي ناشي از زلزله شامل فروچاله هاي 
ساختمانهاي موجود در منطقه از نوع خشتي، آجري . بودو چندين نقطه ديگر در ناحيه زلزله زده بروات 

ساختمانهاي خشتي و گلي كه . ه استفوالدي و بتن مسلح بود) بندي و بدون كالف مصالح بنائي با كالف(
.  درصد موارد دچار تخريب و فروريزش كامل گرديدند80خصوصيات معماري كويري را داشتند در بيش از 

  : عبارت بودند ازي خشتي و گلي ساختمانهادرمدهاي انهدام غالب 
  فروريزش بخشي از ديواره و سقف ساختمان  •
 انهدام كلي ساختمان؛ •
 .ارها و سقوط سقف قوسيانهدام و ريزش ديو •

. تري را از خود نشان دادند ساختمانهاي آجري نسبت به ساختمانهاي خشت و گلي رفتار مناسب
  :مكانيزمهاي اصلي تخريب اين ساختمانها بصورت زير بودند

 فرو ريزش كامل ديوارها و سقوط سقف؛ •
 فرو ريزش برخي از ديوارها و سقوط بخشهائي از سقف؛ •
 طاقهاي ضربي؛تخريب دهانه آخر  •
 تخريب و فروريزش آجرهاي بخشي از طاق ضربي؛ •
 . بين آنهافرو ريزش ديوارها از محل اتصال ديوارهاي متعامد بدليل نبود قفل و بست مناسب •

 5 الي 2بصورت و اربريهاي مختلف اعم از تجاري و مسكوني با كساختمانهاي فوالدي موجود در منطقه 
دليل اصلي تخريب . ردهاي مختلفي را در زمان زلزله از خود نشان دادندطبقه بودند اين ساختمانها عملك

در اغلب ساختمانهاي فوالدي موجود، عدم اجراي صحيح، مصالح نامناسب، عدم نظارت فني و عدم رعايت 
  .اي بود نامه مالحظات آئين

  : موارد زير بوداغلب بصورتي فوالدي ها مدهاي خرابي غالب در سازه
  ليل بار محوري زياد ؛كمانش ستون بد •
 ؛)نيروي محوري زياد(كمانش بادبندها  •
 .اي نامناسب رفتار نامناسب ساختمان نظير ايجاد پيچش بدليل درنظر گرفتن سيستم سازه •
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 .نادرستجداشدن اتصاالت به علت اجراي  •
د نشان تري را از خو ساختمانهاي بتن مسلح به تعداد معدود وجود داشته و در اين زلزله رفتار مناسب

  :مكانيزمهاي خرابي مشاهده شده در ساختمانهاي بتن مسلح در منطقه مورد بازديد عبارت بودند از. دادند
  ايجاد مفصل پالستيك در ستونها؛ •
 .شكست برشي در تيرها •

اي كه در روزهاي  گونه به. شريانهاي حياتي در شهرهاي بم و بروات دچار آسيب ديدگي قابل توجهي شدند
  .به طور محدود فعال بودنددر روزهاي بعد شريانهاي حياتي قطع و اكثر قوع زلزله اول پس از و

  

ها و  هائي نظير شكست مقره ديدگي  شهر بم غير از آسيبهاي ساختماني شديد آسيب230kvدر پست برق 
همچنين در شبكه توزيع برق كم فشار شهري . حركت ترانسها از روي ريل نگهدارنده آنها مشاهده گرديد

 ، كچ شدن و هاي انتقال برق، فرو افتادن چراغهاي روشنائي آسيبهاي بسيار زيادي از قبيل شكست تيرك
  .تيركها بوقوع پيوستباالي فرو افتادن ترانسها از 

خطوط انتقال آب در نقاط زيادي از جمله در دو ميدان اصلي شهر دچار شكست شدند ولي آسيب 
  .هده نشدمشهودي در مخزن زيرزميني آب شهر مشا

اي و واژگون شدن تأسيسات در مراكز  شبكه هاي تلفن ثابت و موبايل منطقه بدليل آسيبهاي غيرسازه
 ارتباط مناطق زلزله زده با شهرهاي جيرفت و كهنوج به علت پاره شدن ي دچار قطع گرديدندتمخابرا

  .كابلها و فيبرهاي نوري، قطع شد
ند و در بيشتر موارد خسارت وارده  هاي صنعتي نظير سوله ها عملكرد نسبتاً مناسبي از خود نشان داد سازه

 خصوصاً در ديوارهاي با ارتفاع ،به اين واحدها محدود به فروريزش بخشي از ديوارهاي ميانقاب مهار نشده
  .زياد بود

  

در كارخانه خودروسازي . توجهي شدندقابل اي يهديدگ هاي خاص موجود در منطقه دچار آسيب سازه
 در مخزن آب هوائي بتني شهر بم در پاي ستونها .كرمان، آسيبهاي غيرسازه اي گسترده اي وارد شد

آرماتورهاي . مفصل پالستيك ايجاد شد و آثاري از كمانش آرماتورها در محل مفصل مزبور مشاهده گرديد
 و به  اندازه كافي تنگ نيز در آنها هبود) بدون آج(ساده مورداستفاده در ستونهاي مخزن موردنظر از نوع 

در مخازن زميني روغن در يك كارخانه روغن صنعتي، نشت روغن بدليل لمبر زدن مشاهده  .بكار نرفته بود
. گاه ايجاد گرديد در محفظه هاي نگهداري روغن بدليل اثر مؤلفه قائم اعوجاج پوسته در محل تكيه. گرديد

در يك مخزن روزميني در مجاورت پست  .ها بوقوع پيوست ليل شكست اتصاالت و لولهو نشت روغن بد
ها ايجاد گرديد و آثار تخريب و ترك بر روي   شكستهائي در لوله،برق كه داراي مقادير كمي گازوئيل بود

  . شد حلقه شالوده مخزن ديده 
 .ين آتش نشاني زير آوار ماندندچند ماششده و % 100بم دچار تخريب شهر ساختمان آتش نشاني مركزي 

يكي از ساختمانهاي مربوط به هالل احمر تخريب شد و ساختمان ديگر هالل احمر كه بتني بود دچار 
  .اي نگرديد آسيب سازه



  خ  خالصه گزارش

توان به شكست  اي بطور وسيعي در ساختمانهاي مختلف مشاهده گرديد از جمله مي آسيبهاي ناسازه
 فرو افتادن تجهيزات در اتاق كنترل فرودگاه و نيز ريزش بخشي از ها و فروريزش سقفهاي كاذب و شيشه

  .مكانيكي فرودگاه گرديد اشاره نمودبرقي و ديدگي تأسيسات  نماي جانبي فرودگاه كه سبب آسيب
اي وسيع در بيمارستان امام خميني و سقوط سقف قسمت اورژانس عملكرد اين بيمارستان  خسارات ناسازه

هاي كتابخانه و جداشدن  اي، واژگوني قفسه انيد و خساراتي نظير شكست دربهاي شيشهرا كامالً مختل گرد
 احمر، كه خسارات لهاي ميانقابي در ساختمان هال خوردگي پركننده ها و ترك سنگهاي كفسازي پله

  .اي چنداني در آن مشاهده نگرديد، بصورت وسيع قابل مشاهده بود سازه
ههاي آزاد، پيام نور و ميراث فرهنگي خسارات سنگيني وارد شده كه به خوابگاههاي دانشجوئي دانشگا

  . دانشجو گرديد200سبب كشته و زخمي شدن بيش از 
 سال 2000بيش از در خالل اين زلزله به ارگ تاريخي بم بزرگترين بناي خشتي جهان با قدمت 

  . و بخش اعظمي از آن خراب شد وارد شدزياديهاي بسيار  آسيب
از شهرستان بم در روز اول حادثه، دور بودن منطقه زلزله زده جروح شدن اغلب مقامات دولتي كشته و يا م
زلزله در مديريت بحران سيستم مناسب  وعدم وجود يك يهاي ارتباطات و قطع شبكه) كرمان(مركز استان 

قوع زلزله به رساني به مركز استان و عمليات جستجو، نجات و امداد پس از و موجب گرديد تا اطالعكشور 
همراه بوده و عدم وجود سيستم بسيار واكنشهاي اوليه با تأخير، كندي و ضعف .  خوبي انجام نشود

  .آوار ماندگان باعث مرگ هزاران تن گرديدبيرون كشيدن زير جستجو و نجات براي 
ولي  الم نشد رسماً اعتا زمان انتشار اين گزارش بم 5/10/82خسارات مستقيم مالي وارده در اثر زلزله 

 تخميني از خسارات غيرمستقيم .حدود يك ميليارد دالر برآورد نمودقابل قبولي توان آن را با تقريب  مي
  .وجود نداشتوارده 

پژوهشگاه گروه شناسايي مناطق زلزله زده  8/10/82 لغايت 6/10/82از اين گزارش حاصل بازديد سه روزه 
   زلزله زده بم قطااز منبه سرپرستي دكتر ساسان عشقي بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 

  .باشد مي
  

  
  
 

  



  ذ  فهرست مندرجات

  فهرست مندرجات
  

 شماره صفحه   عنوان 

  1- 1 مقدمه :فصل اول
  3-1    معرفي  شهرستان بم -1-1
  4-1   تاريخچه مختصر شهر بم-1-2
  4-1   سابقه لرزه خيزي شهر  بم در ادبيات فني موجود-1-3

  4-1   بررسي لرزه خيزي شهر بم در آيين نامه زلزله -1-3-1
  4-1  لرزه خيزي شهر بم بررسي مطالعات گذشته -1-3-2

  5-1   دامنه كار و چهارچوبه گزارش-1-4
  5-1  مراجع -1-5
  

  1-2  مهندسي   شناسي و زلزله شناسي  هاي زلزله جنبه :فصل دوم
  3-2   مقدمه-2-1

  3-2   مشخصات چشمه زمينلرزه-2-1-1
  3-2  شناسي منطقه زلزله زده بم  وضعيت عمومي زمين-2-1-2

  4-2  زمينساختي پهنه زلزله زده بم وضعيت لرزه -2-2
  4-2   وضعيت عمومي-2-2-1
  5-2   سازوكار زمينلرزه بم-2-2-2
  6-2  زا  پارامترهاي چشمه لرزه-2-2-3
  6-2   گسل بم و گسيختگي هاي سطحي-2-2-4
  7-2   نبود لرزه اي -2-2-5

  8-2   زلزله شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين -2-3
  9-2  ررسي پهنه هاي هم لرز شدت رومركزي و ب-2-4
  9-2   اثرهاي ژئوتكنيكي-2-5
  9-2   آموخته ها -2-6
  10-2  مراجع-2-7
    

  1-3 توزيع خسارات  :فصل سوم
  3-3  مقدمه-3-1



 ر  بم1382 ديماه 5گزارش شناسايي زلزله 

  3-3  مراحل گسترش شهر بم-3-2
  4-3  منحني هم شدت زلزله و نحوه توزيع خسارات-3-3
  5-3    آسيبهاي وارد به اماكن عمومي  -3-4

  5-3   عملكرد ساختمان بانكها در برابر زلزله -3-4-1
  5-3  عملكرد ساختمانهاي امدادي -3-4-2

  5-3   آتش نشاني   -3-4-2-1
  5-3  بيمارستانها  -3-4-2-2
  5-3   مر احهالل  ساختمانهاي-3-4-2-3

  5-3    فرمانداري، شهرداري و شوراي شهر بم -3-4-3
  6-3   ساختمانهاي آموزشي -3-4-4

  6-3  مدارس  -3-4-4-1
  6-3   ساير ساختمانها -3-4-5

  7-3   مراجع-3-5
    

  1-4  اثر زلزله بر ساختمانها :فصل چهارم
  3-4   مقدمه -4-1
  3-4   ساختمانهاي خشتي -4-2

  3-4   تاريخچه ساخت -4-2-1
  3-4   توزيع ساختمانها در منطقه -4-2-2
  4-4   مصالح و نحوه اجرا-4-2-3
  4-4  ارات وارده از ديدگاه سازه اي  خس-4-2-4

  4-4    ايجاد ترك و جداشدن ديوارها از يكديگر-1 -4-2-4
  4-4  ايجاد ترك و جداشدن ديوار غيرباربر از سقف   -4-2-4-2
  4-4   فروريختگي خارج از صفحه ديوارها -4-2-4-3
  5-4   تركهاي مورب قطري در كنار بازشوها-4-2-4-4
  5-4  ارهاي باربر و فروريختن سقف  تخريب ديو-4-2-4-5
  5-4   فروريختن طاق ها -4-2-4-6
  5-4    فروريختگي كلي ساختمان-4-2-4-7

  10-4   ساختمانهاي مصالح بنايي-4-3
  10-4   تاريخچه ساخت-4-3-1
  10-4   نوع مصالح و نحوه اجرا-4-3-2



  ز  فهرست مندرجات

  10-4   خسارت وارده از ديدگاه سازه اي -4-3-3
  11-4  رك و جداشدن ديوارها از يكديگر ايجاد ت-4-3-3-1
  11-4   فروريختگي خارج از صفحه ديوارها-4-3-3-2
  11-4   ايجاد تركهاي مورب كششي در كنار بازشوها-4-3-3-3
  11-4   فروريختن ديوارهاي باربر و سقف ها -4-3-3-4
  12-4   از بين رفتن انسجام سقف و فروريختن آجرهاي طاق ضربي-4-3-3-5
  12-4   شكست كالفها و فروافتادن آنها از روي ديوار-4-3-3-6
  12-4   جدا شدن تيرهاي سقف از كالف -4-3-3-7
  12-4   خسارت در گوشه ساختمانها و فروريختگي جزئي-4-3-3-8
  12-4   تغيير شكل جانبي ساختمان-4-3-3-9
  13-4   فروريختگي كلي -4-3-3-10

  13-4   عملكرد مناسب -4-3-4
  35-4  مانهاي فوالدي  ساخت-4-4

  35-4   تاريخچه ساخت-4-4-1
  35-4   كيفيت مصالح و نحوه اجرا-4-4-2
  35-4   خسارات وارده از ديدگاه سازه اي -4-4-3

  36-4   كامل نبودن مسير بار و نداشتن بادبند-4-4-3-1
  36-4   كافي نبودن سختي جانبي ساختمان -4-4-3-2
  36-4  ي جانبي طبقات كافي نبودن مقاومت برش-4-4-3-3
  36-4   طبقه نرم -4-4-3-4
  37-4   نامنظمي در پالن و ارتفاع و پيچش-4-4-3-5
  37-4   عدم انسجام بين اجزا و ضعف سيستم ساختماني-4-4-3-6
  38-4   كمانش بادبندها-4-4-3-7
  38-4   خسارت ستونها-4-4-3-8
  38-4   خسارت تيرها-4-4-3-9
  39-4   خسارت در اتصاالت-4-4-3-10
  39-4   خسارت سقفها-4-4-3-11
  39-4   خسارت پلكان -4-4-3-12
  40-4   فروريختگي خارج از صفحه -4-4-3-13

  40-4   عملكرد مناسب -4-4-4
  70-4   ساختمانهاي بتن مسلح -4-5

  70-4   كيفيت مصالح و نحوه اجرا-4-5-1



 س  بم1382 ديماه 5گزارش شناسايي زلزله 

  70-4  سازه اي  خسارات وارده از ديدگاه -4-5-2
  71-4   عملكرد مناسب-4-5-3

  79-4   اجزاي غيرسازه اي -4-6 
  79-4   انواع اجزاي غيرسازه اي -6-1- 4 
  79-4   خسارات وارده -6-2- 4 
  80-4   عملكرد مناسب -6-3- 4 

  96-4   آموخته ها-4-7
  97-4   مراجع- 4-8
    

  1-5 اثر زلزله بر سازه هاي خاص  :فصل پنجم
  3-5  تمانهاي صنعتي  ساخ-1- 5
  3-5   تجهيزات صنعتي-2- 5
  4-5    مخازن هوايي آب-3- 5

  4-5   مخازن هوايي بتني -5-3-1
  5-5   مخازن هوايي فوالدي  -5-3-2

  5-5   مخازن زميني آب-4- 5
  6-5   مطالعه موردي يك ساختگاه صنعتي-5- 5

  6-5  مخازن استوانه اي فوالدي  -5-5-1
  6-5  ساير سازه ها -5-5-2
  7-5   سازه هاغيررفتار  -5-5-3

  7-5   مخازن فوالدي روزميني-6- 5
  8-5   سازه هاي فرودگاهي-7- 5
  8-5   پلها-8- 5
  9-5   سدها-9- 5
  9-5   كارخانه خودروسازي كرمان-10- 5
  9-5   آموخته ها -10- 5



  ش  فهرست مندرجات

  10-5  مراجع -11- 5
    

  1-6  اثر زمين لرزه بر شريانهاي حياتي :فصل ششم
  3-6  مهمقد - 6-1
  3-6  سيستم آبرساني -6-2

  3-6   مقدمه-6-2-1
  3-6   و ميزان خسارت وارده به آنها چاهها-6-2-2
  4-6  زن بتني مدفونامخ -6-2-3
  4-6  )كلرزني( سيستم تصفيه آب -6-2-4
  4-6   لوله هاي انتقال -6-2-5
  5-6   قنوات و آب كشاورزي- 6-2-6
  5-6   بازيابي سيستم-6-2-7
  5-6  برساني در زمان قطع شبكهآ -6-2-8

  11-6  سيستمهاي  برق -6-3
  11-6   مقدمه-6-3-1
  kv  230   6-11 پست -6-3-2
  12-6   خط انتقال فشار قوي-6-3-3
  12-6   خطوط انتقال فشار  ضعيف -6-3-4
  13-6   بازيابي سيستم-6-3-5

  27-6   سيستم هاي مخابراتي -6-4
  27-6  مقدمه -6-4-1
  27-6   تلفن كزمرا -6-4-2 
  27-6   دكلهاي مخابراتي-6-4-2
  27-6   مخابراتي خطوط-6-4-4
  27-6   بازيابي سيستم-6-4-5

  32-6   شبكه حمل و نقل زميني و هوايي -6-5
  32-6   راههاي اصلي-6-5-1
  32-6  خيابانهاي داخل شهر -6-5-2
  32-6   راه آهن-6-5-3
  32-6  شبكه حمل و نقل هوايي -6-5-4

  34-6  آموخته ها - 6-6



 ص  بم1382 ديماه 5گزارش شناسايي زلزله 

  35-6     مراجع-6-7
    

  1-7  اثر زلزله بر ارگ تاريخي بم:فصل هفتم
  3-7   مقدمه -7-1 

  3-7  پيشينه ارگ بم -7-2
  3-7  عوامل تخريب ارگ بم پيش از وقوع زلزله  -7-2-1
  4-7  تعميرو مرمتهاي انجام شده بر روي ارگ بم  -7-2-2

  4-7 اثر زلزله بر ارگ تاريخي بم  - 7-3
  4-7  آموخته ها-7-4
  4-7 مراجع  -7-5
    

  1-8  مقدمه اي بر تأثيرات اقتصادي و اجتماعي زلزله بم :فصل هشتم
  3-8  قدمه م-8-1
  3-8  بررسي جمعيتي منطقه - 8-2
  3-8 وضعيت اقتصادي منطقه -8-3

  3-8 خدمات بخش -8-3-1
  4-8  كشاورزي و دامداري بخش -8-3-2
  4-8  صنعت  بخش -8-3-3
  4-8  گردشگري  بخش -8-3-4

  4-8  وضعيت اقتصادي نقاط مختلف شهر - 8-4
  4-8  ميزان خسارات انساني -8-5
  7-8   و نقش بيمهميزان خسارات اقتصادي -8-6

  7-8  رات مستقيمخسا -8-6-1
  8-8  خسارات غير مستقيم -8-6-2

  8-8   آموخته ها-8-7
  10-8  مراجع-8-8
    

  1-9 ان زلزلهمديريت بحر  :فصل نهم
  3-9  مقدمه-9-1
  3-9  عمليات جستجو و نجات-9-2



  ض  فهرست مندرجات

  3-9   گروه هاي داخلي-9-2-1
  4-9   گروه هاي خارجي-9-2-2

  4-9   امداد رساني-9-3
  5-9   بازيابي سيستم ها-9-4

  5-9   دستگاههاي دولتي و بازيابي سيستم هاي خدمت رساني عمومي-9-4-1
  6-9   موسسات غير دولتي-4-2- 9 

  6-9  كمكهاي مردمي و سازمانهاي بين المللي - 9-5 
  6-9   اطالع رساني-9-6
  7-9   جمع آوري آوارها و اسكان موقت-9-7
  7-9   آموخته ها - 9-8
  9-9   مراجع-9-9
  




