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:در سطح جهان را عمدتا مي توان به دو گروه طبقه بندي كردروشهاي ارزيابي 

روش هاي كيفي.۱

روش هاي كمي.۲

كـه بـراي مطالعـات آمـاري و يـا بـرآورد       . روش هاي كيفي عمدتا نسبت به روش هاي كمي سريعتر مي باشند    

ايط لرزه خيـزي  در اين روشها اغلب با توجه به شر. آسيب پذيري ساختمانها در مقياس وسيع مناسب مي باشند 

 اطالعات سازه از جمله نوع سيستم سازه        ،و ساختمان سازي و بر اساس تجربيات حاصل از زلزله هاي گذشته             

 نحوه ي ساخت و شرايط زمين و خـاك در فرمهـاي ويـژه توسـط                 ، شكل پذيري اعضاء   ،كيفيت اتصاالت   ،اي

.بازرسان ماهر جمع آوري مي شود 

ظرفيت مقاومت لرزه اي ساختمانها قضاوت      ري شده ي مذكور مي توان در مورد          اطالعات جمع آو   ءبر پايه 

همانطور كه اشاره شد در اين روش بيشـتر قضـاوت مهندسـي اهميـت     . هاي الزم را اعمال و نتيجه گيري نمود 

اي ويژه اي دارد و اطالعات جمع آوري شده تقريبي مي باشد و البته هنوز هم در برنامه ريزي هاي كـالن و بـر          

كسب اطالعات سازه اي سريع از منطقه براي برآورد خطر لرزه اي و مطالعات آماري ساختمانها مـورد اسـتفاده       

.قرار مي گيرد

و مهندسـي زلزلـه بـه نظـر مـي رسـد كسـب               در سال هاي اخير به خاطر پيشرفت هاي علم لرزه شناسـي             

يابي دقيق از ميزان آسيب پذيري آن و حتي         اطالعات كمي و دقيق از يك سازه ي خاص و اعضاء آن جهت ارز             

بـر  . پي بردن به نقاط تشكيل مفاصل پالستيك در صورت اعمال بار جانبي مشخص ضروري به نظر مي رسـد                    

ت اين اساس روش هاي كيفي جاي خود را به روش هاي كمي داد تـا بتـوان سـاختمانها را بـا دقـت و جزئيـا                          

.بيشتري مورد بررسي قرار داد

 روشها در ابتدا با برآورد مقاومت لرزه اي و ظرفيت شكل پذيري در كشـورهايي مثـل ژاپـن و آمريكـا                       اين

 محاسبات و كسب پارامترهاي الزم مقاومت لـرزه         ،توسعه پيدا كرد و به تدريج به خاطر پيشرفت علم كامپيوتر            

. مي آيد به دست،اي توسط نرم افزارهايي كه با دادن اطالعات ورودي و مشخصات سازه 

۱۹۸۴ و همكـارانش در سـال   Parkكمي توسط محقق شايد بتوان گفت بزرگترين كار در مورد روش ارزيابي    

،انجام گرديده كه آنان با در نظر گرفتن مدل هاي جامع تري از رفتار غير خطي اعضاء تحت بارهـاي نوسـاني                       



	

تحمل شده توسط اعضاء دخالت داده و شكل پذيري و انرژي تلف شده توسط اعضاء سازه اي را در خسارت م         

.بخشيده اندعمال جايگاه آسيب پذيري كمي را تحكيم 

شـاخص  ء  و فرمولهاي اصالح شدهParkدر اين پروژه نيز سعي شده است با توجه به تعريف هاي محقق             

سـاختمانها   نسبت به بدست آوردن ميزان خسارت و صدمه در           ،خسارت كه توسط دكتر بزرگ نيا معرفي شده         

.در صورت فعال شدن گسل هاي شمال تهران و ري با توجه به پتانسيل فعاليت آنها اقدامات اساسي انجام گيرد

 مجبور بـه اسـتفاده از روش   ، تاريخي يك ركورد قابل توجه در منطقه با وجود زلزله هاي   البته با توجه به نبود      

. زان تقويت اليه هاي خاك و فاصـله از گسـل گرديـدم           شبيه سازي زمين لرزه با توجه به مشخصات گسل و مي          

 ميزان تقويت اليه اي زمين و پتانسيل لرزه اي گسلها در نظـر گرفتـه   ،همانطور كه اشاره شد جهت شبيه سازي      

.شده است تا بتوان يك ركورد قابل توجيه را مدل نمود

 منحني هاي ميزان خسارت در      ،تهرانءگانهمناطق بيست ودو  در نهايت ضمن پيدا كردن طيف خسارت در         

 تـا بتـوان در   ، گسل ري شمالي و گسل شمال تهران ترسيم گرديـده       ءپريود مشخص تحت زلزله هاي مدل شده      

.مورد ميزان آسيب سازه اي در مناطق مختلف تهران را تا حدودي دقيق پيش بيني نمود


