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قم اه دانش ، مهندس فن ده دانش

را سنگین تلفات و خسارت م تواند زلزله طبیع حوادث وقوع ، شهرک نشین افزایش و جمعیت رشد به توجه با یده: چ

پدیده، این در شهرک ها و شهرها آسیب پذیری کاهش ضرورت نماید. وقفه دچار را کشورها و شهرها توسعه و نموده ایجاد

اولین راستا این در م گردد. محسوب شهری طراح و شهری برنامه ریزی کالبدی، برنامه ریزی اصل اهداف از ی عنوان به

ارائه به مناطق این پهنه بندی ریز با همراه که م باشد موجود مدل های از استفاده با شهری آسیب پذیری میزان شناسایی گام

شهرک های از ي به عنوان قم پردیسان شهرک است. شده پرداخته زلزله اثرات کاهش با ارتیاط در عمل و علم ارهای راه

بااليی ريس از آن اطراف در فعال گسل چندين گرفتن قرار واسطه به و است شده واقع قم شهر شرق جنوب در پرجمعیت

ساختمان های عمده که شهرک اين لرزه ای آسيب پذيری به مربوط بررس های اساس اين بر است؛ برخوردار زلزله خطر برابر در

اقدامات ضروری ترین از ي گردیده، احداث واحد ٢١٠٠٠ از بیش با محله ٨ در شهرک این ٣ ناحیه در قم شهر مهر ن مس

انتخاب مطالعه مورد منطقه عنوان به قم ٨ منطقه شهرداری ٣ ناحیه مهم اين به توجه با م آید. به شمار قم شهری مديريت

بهره گيری با و اطالعات اه پاي بر مبتن روشهای به توجه با شده جمع آوری اطالعات تحليل و تجزيه و تحقيق روش شد.

تعداد طبقات، تعداد سازه، نوع معيارهای م پذیرد. صورت GIS اطالعات سيستم رد روي بر مبتن نرم افزارهای و مدل از

گرفتند. قرار استفاده مورد پژوهش انجام برای بلوک در ساختمان قرارگيری وضعيت و جمعيت تراكم طبقه، هر در واحد

را مطالعه مورد منطقه آسيب پذيری ارزيابی در مدل كارايی و زلزله برابر در ناحیه این بودن آسيب پذير آمده به دست نتايج
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مقدمه ١

تبدیل جهان کشورهای توسعه  فراروی چالش به عنوان ، طبیع مخاطرات برابر در انسان ونت گاه های س آسیب پذیری امروزه،

مقررات و اصول رعایت عدم نامناسب، فیزی توسعۀ جمله از متعدد دالیل به دنیا نقاط اکثر در به طوری که است؛ گردیده

معرض در همواره نامناسب، ان گزین م و زلزله بروز مستعد مناطق در ساختمان ها و جمعیت حد از بیش تمرکز شهرسازی،

، ساختمان مصالح استانداردسازی ، محیط خطرات کاهش به منظور باید لذا دارند؛ قرار طبیع بالیای از ناش خطرات

داد. قرار کار دستور در را جدید ساخت وسازهای در ایمن و اطمینان ضریب افزایش

سال در کرمانشاه استان زلزله مانند متراکم، ساختمان های و جمعیت با شهری مراکز در شدید زلزله ی مخرب نتایج

سطح و جان تلفات سطح در م دهند: ارائه سطح دو در لرزه ای خطر کارآمد ارزیابی برای ارزشمندی داده های ،١٣٩۶
برنامه ریزی کارآمد سیاست مرجع زلزله خسارت و تلفات کل مورد در کل طور به و موجود ساختمان نوع سازه ای. خسارت

لرزه ای خطر م باشد. لرزه ای خطر ارزیابی به نیاز که دارد قرار اولویت در را آسیب پذیر سازه های لرزه ای مقاوم سازی شهری،

١‐قرار م آید: به دست پارامتر سه مجموع از و کرد توصیف مشخص ان م ی شدن خراب احتمال عنوان به م توان را

با لرزه ای خطر ارتباط که شود اضافه است ن مم نیز چهارم پارامتر لرزه ای. خطر ‐٣ آسیب پذیری ‐٢ معرض در گرفتن

انجام شهری لرزه ای خطرات ارزیابی هدف با بین الملل مطالعه چندین خصوص دراین م باشد؛ اقتصادی یا اجتماع ضرر

است. شده

جوامع، به طبیع سوانح وقوع اثر بر احتمال خسارت میزان و وسعت دادن نشان جهت که است اصطالح آسیب پذیری

پیش بین نوع ی واقع در موجود ساختمان های لرزه ای آسیب پذیری ارزیابی م شود. استفاده جغرافیایی مناطق و ساختمان ها

برای آماری تحلیل مطالعات سری ی انجام منظور این برای ایده آل روش م باشد. احتمال زلزله های مقابل در آنها خسارت

این به رسیدن برای م باشد. دارند، قرار سان ی لرزه ای رد عمل معرض در که مشابه موضوعات از کاف نمونه های تعداد

از استفاده با باید خسارت معلومات کرد. استفاده مطالعه، مورد دسترس قابل اطالعات مختلف اجزای تمام از باید هدف

شوند. کامل میدان برداشت های حین در شده کسب اطالعات و لرزه ای رفتار تحلیل یا عددی پیش بین تجربی، مطالعات

شد. خواهد ارائه قبول قابل نتایج آماری روش پایه بر لرزه ای آسیب پذیری پیش بین داده ها، این همه ترکیب با

مطالعه مورد منطقه عموم مشخصات ٢

شهرک که م آید شمار به قم شهرداری ٨ منطقه شهری، مناطق نظر از و شده واقع قم شهر شرق درجنوب پردیسان شهرک

ناحیه بندی نظر از پردیسان شهرک (١ ل (ش دارند. قرار شهر بخش این در مهر ن مس طرح ساختمان های بوده نوساز

که است شده تقسیم محله ٩ به مهر، ن مس محله های به معرف شهرک این ٣ ناحیه در که شده تفکی ناحیه ٣ به شهرداری

و ساختمان فاقد همچنان نیز ٩ محله و است شده ساخته مهر ن مس آپارتمان های و ساختمان ها آن محله ٨ محله، ٩ این از

(٣ ل (ش است. طبیع زمین

م گذارند تاثیر شهر این لرزه خیزی بر زیادی گسل های م باشد. زیاد نسبی خطر با مناطق جز زلزله خیزی نظر از قم شهر

١٧٢ طول با نصرت کوش گسل کيلومتر، ١٠٠ طول با ایندیس کيلومتر،گسل ۶٢ طول با قم ‐ زفره گسل آنها مهم ترین که

١۵٠ محدوده در آن عدد ٢٩ حدود که شده شناخته گسل ٢٧٠ حدود در و کيلومتر ٣۴ طول با سياه کوه گسل کيلومتر،

٣٠ در که م دهد نشان قم شهر لرزه ای تاریخ سوابق همچنين م باشند. برخوردار خاص اهميت از قم شهر کيلومتری

است. بوده ریشتر ۵ از بيش بزرگای با آن عدد ٢ که است افتاده اتفاق زلزله ٢۶٠ حدود اخير سال
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شهرداری ناحیه ٣ براساس پردیسان شهرک موقعیت :١ ل ش

قم پردیسان شهرک مهر) ن مس (محله های ٣ ناحیه :٢ ل ش

ساختمان مشخصات و نوع ٢. ١

کل درصد ۵٨٫٨ حدود در که م باشند برش دیوار با بتن سازه نوع از قم پردیسان شهرک مهر ن مس آپارتمان های اکثر

۶٫۶ است. شده ساخته و طراح خمش قاب با بتن نیز درصد ٣٣ و م گیرد بر در را ناحیه این مهر ن مس ساختمان های

شده ساخته نیز برش دیوار با فوالدی سازه نیز درصد ١٫٣ که است گردیده احداث جانبی مهاربندی با فلزی سازه نیز درصد

در م دهد. یل تش را مهر ن مس ساختمان های درصد ٠٫٣ که گردیده اجرا LSF سب سازه آپارتمان سه میان این در است

دارند. ونت س نفر ٨۵٠٠٠ حدود در و شده ساخته واحد ٢١٠٠٠ با بلوک ١٠٧۵ مجموع

آریا کیف روش ٣

زلزله مختلف شدت های اساس بر روش این م شود؛ انجام آریا روش از استفاده با ساختمان ها آسیب پذیری مطالعه این در

جزئ ضرایب این ترکیب از ساختمان کل خسارت نسبت نهایت در و کرده ارائه را ضرایبی ساختمان، پارامتر هر برای و
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قم های گسل موقعیت نقشه :٣ ل ش

پردیسان شهرک ٣ ناحیه در شده ساخته های سازه نوع درصد نمودار :۴ ل ش

پردیسان شهرک در مهر ن مس محله های تفکی به سازه های نوع نمودار :۵ ل ش

جمله از م گردد. تکمیل ساختمان به مربوط پرسش نامه ابتدا ر ، دی کیف روش های همانند نیز روش این در م شود. محاسبه

استفاده با سپس کرد. اشاره ساخت کیفیت و سازه ای سیستم نوع زمین، نوع به م توان پرسش نامه ها این اصل پارامترهای
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پردیسان شهرک در مهر ن مس های سازه تعداد نمودار :۶ ل ش

نسبت تقسیم بندی با م آید. به دست است، ی و صفر بین عددی که خسارت نسبت خسارت، ضرایب بین ریاض رابطه از

ارزیابی، باالی سرعت علت به زیاد، حجم با پروژه های در روش این برد. پی ساختمان آسیب پذیری میزان به م توان خسارت

قابل به سادگ و بوده کامل نسبتاً آسیب پذیری ارزیابی در گرفته شده نظر در پارامترهای م باشد. روش ها کامل ترین از ی

م باشد. مناسب که م کند ارائه را آسیب پذیری میزان ی زلزله، شدت هر برای روش این همچنین هستند. جمع آوری

است. روش این مزیت مهمترین از متفاوت ساخت و ساز شرایط با سازگاری و تغییر قابلیت

(ب) (الف)

MSK 9 شدت با آسیب پذیری نقشه (ب) ،MSK 8 شدت با آسیب پذیری نقشه (الف) :٧ ل ش

نتیجه گیری و بحث

با که است داده نشان دارند قرار بزرگ زمین لرزه های خطر معرض در ایران فالت مشابه که کشورهایی از بسیاری تجربه

همه جانبه بررس که هرچند داد. کاهش را زمین لرز ه ها از ناش خسارات م توان آسیب پذیری ها بررس در دقیق مطالعات

با گردید سع پژوهش این در اما نیست، ان پذیر ام جا ی به طور شهرک یا و شهر آسیب پذیری در مؤثر عوامل تمام

شرایط با مناسب ارزیابی روش ی موجود، ساختمانهای لرزه ای آسیب پذیری کیف ارزیابی های روش از تعدادی مقایسه

لت اس از قم پردیسان شهرک مهر ن مس ساختمان های غالب است. شده پیشنهاد آریا کیف روش به نام کشور ساختمان های

با زلزله های در و م بینند کم خسارت ٧ شدت با زلزله های در ساختمان ها این است. شده یل تش برش دیوار با بتن

محله در ساختمان های این و برخوردارند مطلوبی وضعیت از مجموع در و م شوند واقع متوسط خسارت ردیف در ٨ شدت

دید خواهند کم خسارت ٩ ٨و شدت با زلزله های در و داشته را رد عمل بهترین مناسب، و کیفیت با ساخت به توجه با ٧
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با باشند، م کمتر ساختمان ها سایر نسبت به آن خاص شرایط دلیل به (LSF) سب فلزی لت اس ساختمان های (٧ ل (ش

م بینند. کم بسیار خسارت ساختمان های این وجود این
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