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چکیده
همانگونه که ساخت سازهها دارای مراحل و اصول خاصی است ،تخریب سازهها نیز باا توهاه باه ماوارد گونااگونی صاور
میگیرد .همچنین این موضوع آنچنان مورد اهمیت است کاه در یای ساانیان گهشا ه یکای از موضاوعا ماوردژووه
محققین از مناظر گوناگون بوده است .این تحقیقا  ،ژس از وقوع حوادث مخ لف ضامن تخریاب ،در برخای نقااا ههاان،
اهمیت ویوهای یافت .در تحقیق حاضر ،به بررسی مراحل قبل و حین تخریب سازهها ژرداخ ه میشود.
کلمات کلیدی :عملیا تخریب ،ریزش ،بازسازی ،ایمنی.

 -7مقدمه
تخریب ساخ مانها مربوا به هزاران سال قبل است که تحت تأثیر هنگها انجاا مایشاد .تخریاب سااخ مانهاایی کاه
کیفیت کاربری آنها کاه یاف ه و یا عمر مفید آن سازهها تما شاده باود تاا ساال  1591مایددی باهصاور دسا ی انجاا
میگرفت .در دهههای اخیر اما تخریب سازهها درباره ساخ مانهایی که هنوز عملکارد بهارهبارداری قابال قباونی دارناد انجاا
میشود.
تحقیقا و مطانعا صور گرف ه حاکی از آن است که ژیرامون موضوع تخریب سازهها ،منابع و مراهع فارسی کافی وهود
ندارد .نها این تحقیق بهمنظور ارائه معرفی اصاول تخریاب ساازه ( ،)structural demolitionخطارا ساازهای ( structural
 )hazardsو یراحی برای هلوگیری از فرو ریخ ن ( )collapseسازهها ،تهیه گردیده است.
بهعنوان یک اصل کلی ،برای تخریب ساخ مانها باید اب دا مجوزها و تصویبا قبلی اتخاذ گاردد ،سا س در ضامن حفا
ایمنی و بهداشت محیط ،تمهیدا الز ههت هلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مراکز حساس مانناد بیمارسا انهاا و یاا ساایر
مراکز حساس به ضربه و نرزش اندیشیده شود [.]1
ازآنجاکه عملیا تخریب بسیار مهم و حساس میباشد ،هرگونه سهلانگاری در رعایت نکا ایمنی تخریاب ،موهاب باروز
خسارا هانی و مانی هبرانناژهیری میشود .بهعنوانمثال در شکل  ،1ریزش یک ساخ مان در شاهر تای یناگ کشاور تاایوان
نشان داده شده است که در آن بیل مکانیکی و راننده آن در زیار آوار گرف اار شادهاناد و رانناده هاان خاود را در ایان حادثاه
ازدستداده است .در شکل  ، 2خرابی سانن تئاتر آنیسان در شهر چیایی کشور تایوان نشان داده شده است که در این حادثه که
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