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لرزه شناس و زلزله مهندس بین الملل اه ٢پژوهش

کنترل قابل غیر و سریع رشد موجب بزرگ شهرهای به روستاها از مهاجرت و جمعیت افزایش اخیر، دهه های در یده: چ

طبیع سوانح مقابل در شهرها بیشتر چه هر آسیب پذیری به منجر جمعیت فزاینده رشد این است. شده شهری بافت های

آیین بهبود ساختمان ها، مقاوم سازی و بازسازی مانند ریس کاهش اقدامات راستای در است. شده آن ها ریس افزایش و

زمین خطر با مواجهه در عموم گاه آ افزایش و ساز و ساخت فرایندهای بر بیشتر چه هر نظارت ساز، و ساخت نامه  های

از ای، لرزه خطر معرض در شهر های کالن در خصوص به زمین کاربری مدیریت طورکل به و شهری برنامه ریزی لرزه،

واقع زلزله خطر معرض در ساختمان های دارایی برای ان م مدل مطالعه، این در است. برخوردار زیادی بسیار اهمیت

مطالعات انجام برای مربوطه مسئولین و شهری برنامه ریزان توسط م تواند که است شده ارائه تهران شهرداری دو منطقه در

اه پای از مدل، این تهیه در گیرد. قرار استفاده مورد زلزله ریس کاهش اقدامات پیاده سازی و برنامه ریزی و ریس ارزیابی

مشخصات تعیین برای داده ها صحت سنج منظور به میدان بازرس های همراه به (١٣٩۵) تهران شهرداری ساختمان داده

تعیین ساختمان ها فن مشخصات اساس بر آسیب پذیری دسته های و است شده استفاده ون مس ساختمان های سازه ای

است. گردیده

شهری. ریس کاهش لرزه ای، خطر معرض در دارایی های کلیدی: واژه های
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مقدمه ١

مدیریت است. شده ای لرزه ریس خصوص به طبیع سوانح ریس افزایش باعث شهرنشین سریع رشد اخیر های دهه در

بی افراد تخلیه نجات، و امداد عملیات مانند اضطراری١، پاسخ فاز در خصوص به سریع گیری تصمیم قابلیت و ریس

موارد و زلزله رخداد از بعد محتمل حریق اطفای شده، تعیین پیش از موقت ان اس ان های م به آن ها انتقال و خانمان

است. شده گهیده آ ریس شهری ریزی برنامه اهمیت شدن رنگ پر به منجر بحران، از پس مدیریت فرایند از ر دی بسیار

دارای که است لرزه ای باالی خطر معرض در جهان شهر کالن ١٧ جزو تهران جهان، ای لرزه ریس نقشه آخرین طبق

لرزه زمین پیامدهای بررس برای روش ها بهترین از ی .(٢٠٢٠ ، اران هم و (سیلوا است نفر میلیون ١٠ باالی جمعیت

تحلیل از اند عبارت آن در موثر اصل مولفه سه که است لرزه ای ریس ارزیابی باال، جمعیت تراکم با شهری کالن در

تعیین هدف با خطر معرض در متداول ساختمان های بررس پذیری. آسیب ارزیابی و خطر معرض در دارایی های خطر،
خطر٢ معرض در غیره و فرهنگ ، تاریخ ، زیست محیط ، اجتماع اقتصادی، کالبدی، نظر از که دارایی هایی یا افراد تعداد

و اقتصادی داده های مانند کم آماری داده های و سرشماری ها براساس معموال بررس این م شود. انجام م گیرند، قرار

نوع کاربری، مانند نیاز مورد شهری اطالعات ایده آل، حالت در .(٢٠٢٠ ، اران هم و (کامرانزاد م گردد انجام اجتماع

قالب در دسته بندی از بعد و جمع آوری اعتماد مورد منابع از م بایست ساختمان ها ساخت سال و طبقات تعداد ساختمان،

.(٢٠١۴ ، اران هم و (منصوری شوند ذخیره داده اه های پای در دارایی ها ان م مدل

روش شناس ٢

تعداد اول، مرحله در است. گرفته ل ش مرحله دو ط در تهران شهرداری دو منطقه های دارایی مدل حاضر، مطالعه در

کاهش برای دوم، مرحله در است. گرفته قرار توجه مورد منطقه این در آن سازه ای مشخصات و ساختمان پالک هر واحدهای

داده اه پای راست آزمایی در و شده برداشت میدان بازدید ط در تصادف طور به ساختمان ها اطالعات محاسبات، در خطا

معرض در دارایی های ان م مدل آسیب پذیری، دسته بندی انجام از پس نهایت، در است. گرفته قرار استفاده مورد اول مرحله

در موجود داده اه پای اساس بر تحقیق این در شده استفاده های داده است. شده آماده تهران شهر دو منطقه در زلزله خطر

یعن کشور در شده انجام رسم سرشماری آخرین با مطابق که بوده تهران شهر ریزی برنامه و بحران مدیریت سازمان

شامل داده ها این م آید. شمار به ها دارایی مدل تهیه برای استفاده مورد اصل منبع که باشد م ١٣٩۵ سال سرشماری

پالک ریزنمایی با تهران دو منطقه یعن بررس مورد منطقه در موجود ون مس های ساختمان تمام از کامل اطالعات

دسته بندی طبقات تعداد و ساخت، سال مصالح، نوع به مروبط اطالعات دو منطقه در موجود ون مس های ساختمان است.

م دهد. نمایش را حاضر پژوهش در شده استفاده آسیب پذیری دسته بندی ١ جدول است. شده

محدودیت ها و موانع ٣

خوشبختانه، است. ساختمان ۴۶٩٢۴ تهران شهر دو منطقه در موجود ساختمان های کل تعداد شده، جمع آوری داده های طبق

آمده دست به نتایج است. موجود اصل داده اه پای در موجود ون مس ساختمان های تمام طبقات تعداد و مصالح نوع

تمام ساخت سال نبودن دست در وجود، این با است. مشخصات این خوب بسیار دقت از حاک میدان اطالعات از

ون مس ساختمان های کل تعداد از م رود. شمار به تحقیق این روی پیش محدودیت های از ی ون مس ساختمان های

بودند. گیرنده تصمیم سازمان های و دولت ارگان های توسط مشخص ساخت سال اطالعات دارای سازه ۶٢۴ فقط موجود،
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ساختمان نوع کد سازه) ساختمان(عمر کیفیت ساختمان ارتفاع سازه نوع

R− LR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٣ − کوتاه‐مرتبه(١ آرمه بتن
R− LR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت
R− LR−MQ (٢٠٠۶ از باال(بعد کیفیت
R− LR− U نامشخص
R−MR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٧ − میان‐مرتبه(۴
R−MR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت
R−MR−HQ (٢٠٠۶ از باال(بعد کیفیت
R−MR− U نامشخص
R−HR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت طبقه) ٧ از بلند‐مرتبه(بیش
R−HR− U نامشخص

S − LR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٣ − کوتاه‐مرتبه(١ فوالدی سازه
S − LR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت
S − LR−HQ (٢٠٠۶ از باال(بعد کیفیت
S − LR− U نامشخص
S −MR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٧ − میان‐مرتبه(۴
S −MR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت
S −MR−HQ (٢٠٠۶ از باال(بعد کیفیت
S −MR− U نامشخص
S −HR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت طبقه) ٧ از بلند‐مرتبه(بیش
S −HR− U نامشخص

SR− LR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٣ − کوتاه‐مرتبه(١ آرمه بتن یا فوالدی
SR− LR−MQ (٢٠٠۶ − متوسط(١٩٨۶ کیفیت
SR− LR− U نامشخص
SR−MR− LQ (١٩٨۶ از کیفیت(قبل کم طبقه) ٧ − میان‐مرتبه(۴
SR−MR− U نامشخص
SR−HR− U نامشخص طبقه) ٧ از بلند‐مرتبه(بیش

M − LR− LQ کیفیت کم طبقه) ٣ − کوتاه‐مرتبه(١ بنایی مصالح
M − LR− U نامشخص

A− LR− U نامشخص طبقه) ٣ − کوتاه‐مرتبه(١ گل و خشت

تهران شهرداری دو منطقه در ون مس واحد های کل توزیع :٢ جدول

درصد ساختمان ها تعداد ساختمان بندی دسته

٣۶٫٠٨ ١۶٩٣١ فوالدی

٢٠٫٨٢ ٩٧٧٠ آرمه بتن

۴٢٫۵۵ ١٩٩۶۶ بنایی مصالح

٠٫۴٨ ٢٢۵ آرمه بتن یا فوالدی

٠٫٠٧ ٣٢ گل و خشت

اساس بر آن ها ساخت سال و شد انتخاب میدان بازدید برای منطقه از ساختمان ١٠٠ تصادف طور به ل، مش این حل برای

در ساختمان های طبقه بندی توزیع نقشه ١ ل ش و ون مس واحد های کل توزیع ٢ جدول گردید. تعیین ین مال از پرسش

م دهد. نمایش را تهران شهرداری دو منطقه در خطر معرض
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تهران شهرداری دو منطقه ای لرزه خطر معرض در دارایی های توزیع :١ ل ش

نتیجه گیری و بحث

ان م مدل توسعه هدف با ساخت سال و سازه ارتفاع ساخت، مصالح براساس ها سازه برای بندی طبقه ٢٩ مطالعه، این در

ارزیابی در موثر معیارهای و ها استاندارد مدل این است. شده ارائه تهران شهر دو منطقه در زلزله خطر معرض در های دارایی



معتمد و اصل ١۵٣کاظم

شهرداری دو منطقه یعن تهران شهر پرجمعیت مناطق از ی برای شده ارائه مدل است. گرفته نظر در را ای لرزه ریس

تواند م شده ارائه مدل دارد. قبول قابل رد عمل گذشته در شده ارائه های مدل با درمقایسه و است شده داده توسعه تهران

کند. شایان کم ای لرزه ریس کاهش راستای در شهری ریزی برنامه در کشوری گیرندگان تصمیم و مسئولین به
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