اولّین همایش ملّی مهندسی سازه ایران
 12و  11دیماه  ،2131تهران ،مركز همایشهاي هتل المپیک

کد مقاله3-301 :

بررسی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای شهرک پردیسان( قم) تحت گسل کوشک نصرت
سیدغالمرضا هاشمی ،3غالمرضا قدرتی امیری ،2علی رضویان امرئی

1

 -1کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
-2عضو هيأت علمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -3عضو هيأت علمی ،دانشگاه پيام نور واحد تهران

چكیده
برآ ورد خسارت وتلفات ناشی از زلزله در همه زمان ها بسيار حائز اهميت بوده وکشورهای مختلفی روش های گوناگونی را برای تحليل خطر
پذیری برگزیده اند.اکثر روش ها بر اساس شدت زلزله می باشد .در این مطالعه به بررسی وضعيت آسيب پذیری لرزه ای شهرک پردیسان با
استفاده از نرم افزار سلنا وتحت اثر گسل کوشک نصرت پرداخته شده است .همچنين برای محاسبه شتاب()PGAاز روابط کاهندگی وآیين
نامه  2022استفاده گردیده است.در این مطالعه از روش  HAZUSاستفاده گردیدوبا مشخص شدن سطوح آسيب سازه ميزان خسارت وتلفات
جانی به تفکيک هر یک از سازه ها در کل محدوده مطالعاتی محاسبه گردید.
کلمات کلیدی :روابط کاهندگی ،روش( ،)HAZUSگسل کوشک نصرت ،نرم افزار سلنا

 -3مقدمه
بسياری از مطالعات تحليل خطر پذیری بعد از زلزله  Sanfernando 1971آغاز شد .تمرکز اصلی این مطالعات برر تلفرات جرانی برود ،در
سالهای اخير تمرکز اصلی بر روی راه ها ،سيستمهای ارتباطی وشریانهای حياتی می باشرد .ابتردا انسرتيتو ملری علروم سراختمانی()NIBSنررم
افزاری()HAZUSرا برای آژانس مدیریت بحران فدرال( )FEMAدر راستای پيش بينی آسيب پس از زلزله معرفی و رونمایی کرد.
بدليل اینکه ( )HAZUSبرای آمریکا خصوصی سازی شده است امکان استفاده ازآن در مناطق دیگر وجود نداشرت محققران در کشرورهای
مختلف برآن شدند که دستور العمل رابرای مناطق خود پياده سازی کنند .در این ميان نرم افزارهرای مختلفری معرفری شردند کره ميتروان بره
SELENAو اشاره کرد.
در سال  2222آژانس همکاری های بين المللی ژاپن با همکاری مرکز مطالعات زلزله وزیست محيطی تهران برزر

ارزیرابی از شررایط شرهر

تهران جهت تحليل خطر پذیری زلزله انجام دادند.
شهر قم از نظر زلزله خيزی جز مناطق با خطر نسبی زیاد می باشد.در این استان گسل های زیادی وجود دارد که مهم ترین آنها می توان به
گسل قم –زفره با طول  22کيلومتر،گسل ایندیس با طول  122کيلومتر،گسل کوشک نصرت با طول  111.011کيلومتر،گسل سياه کوه با طول
 33کيلومتر ودر حدود  212گسل شناخته شده که حدود  22عدد آن در محدوده  152کيلومتری شهر قم از اهميت خاصی برخوردار می
باشند.همچنين سوابق تاریخی لرزه ای شهر قم نشان می دهد که در  32سال اخير حدود  222زلزله اتفاق افتاده است که  2عدد آن با شدت
بيش از  5ریشتر بوده است ]1[.دراین مطالعه ازگسل کوشک نصرت باساز وکار راستا لغز فشاری استفاده شده است.

شهرک پردیسان در شهر قم واقع شده و از نظر مناطق شهری ،منطقه  0شهر قم به شمار می آید که شهرکی نوساز بوده واکثر خانه های طرح
مسکن مهر در این قسمت شهر قرار دارد که می توان از دیگر خصوصيات آن به موارد زیر اشاره نمود]3[:
جمعيت 33201:نفر

تعداد حوزه مورد مطالعه 11:عدد

ميزان مساحت سازه های بنایی،بتنی وفوالدی در شهرک پردیسان در جدول شماره  1ذکر گردیده است]3[.

شكل : 3حوزه های مورد مطالعه شهرک پردیسان قم

 -2ساختار تحقیق
در این مطالعه از نرم افزار سلنا استفاده گردیده است که این نرم افزار تحت نرم افزار مطلب اجرا می گردد.نرم افزار فوق براساس
روش)(HAZUSاست.در این روش اطالعات آماری از سازمانهای مربوطه بدست می آید این اطالعات حاوی زیربنای سازه ها به تفکيک
نوع سازه ای و کاربری آنها ،جمعيت ،نوع خاک منطقه و شتاب طيفی می باشد .روش استفاده شده در این تحقيق روش HAZARD
USاست .در این روش منحنی پاسخ بر اساس نوع خاک واستاندارد  IBC-2006بدست آمده و اثر ميرایی انواع سازه ها با روش ذکر شده
در  FEMA 440اعمال می گردد .منحنی ظر فيت از جداول  HAZUSبدست آمده که در نهایت عملکرد سازه تعيين می گردد .با استفاده
از جابجایی بدست آمده سازه ،احتمال وقوع آسيبهای مختلف تعيين می گردد .با توجه به اطالعات بدست آمده واطالعات قبلی زیربنای
آسيب دیده تعيين می گردند .در قدم بعدی نسبت آسيب متوسط برای هر یک از سازه ها و مناطق بدست می آید و با هم مقایسه می شوند.
نمودارهای آسيب پذیری به تفکيک مناطق ارائه می شوند .جهت ارائه نتایج از نرم افزار استفاده می شود .در ارزیابی خطر پذیری لرزه ای
اطالعات موجود منطقه از اهميت ویژه ای برخوردار است.

-3-2طبقه بندی خاک
برای طبقه بندی خاک از روش طيف پاسخ استاندارد طبق  ]2[IBC-6002استفاده گردیده است.در این طيف ،نياز به محاسبه شتاب در
دوپریود  2.3ثانيه و  1.2ثانيه می باشد.همچنين طبقه بندی خاک بر اساس سرعت برشی خاک صورت پذیرفته است.

-2-2منحنی ظرفیت
منحنی ظرفيت:یک ابزار دقي ق ساده ومنطقی برای پيش بينی پاسخ(جابجایی) غير خطی سازه جهت تعيين آسيب می باشد.چنين نموداری
جابجایی حقيقی را برای سازه مورد نظر از طيف پاسخ های گوناگون به راحتی ارائه می دهد.نمودار مورد استفاده در این مطالعه دارای سه
نقطه کنترل می باشد که عبارتند از-1:ظرفيت طراحی-2،ظرفيت تسليم-3،ظرفيت نهایی
ظرفيت طراحی بيان کننده مقاومت اسمی سازه می باشندکه توسط آیين نامه تعریف می گردد.
ظرفيت تسليم نشان دهنده مقاومت جانبی واقعی سازه با لحاظ کاهش نيرو در طراحی است وظرفيت نهایی مشخص کننده بيش ترین مقاومت
سازه تا زمانی که به حالت خميری کامل رسد می باشد.پارامتر های منحنی ظرفيت براساس جداول]1[HAZUSکه برای سازه های فوالدی
وبتنی براساس سطوح طراحی متوسط(،)moderate codeو برای سازه های بنایی براساس سطوح طراحی پایين ) (low codeتعيين می
گردد.همچنين برای بدست آوردن عملکردسازه از روش طيف ظرفيت اصالح شده) (MDRSاستفاده گردیده است]1[.
جدول : 3مساحت سازه های بتنی،بنایی وفوالدی موجود در شهرک پردیسان برحسب متر مربع
منطقه
-0

زیر بنای سازه های

زیر بنای سازه های

زیر بنای سازه

بتنی

فوالدی

های بنایی

1552122

015221

33311

تابع آسيب به صرورت منحنری شرکنندگی نيمره لگراریتمی بره صرورت شرکل زیرر تعریرف گریرده اسرت کره باعرو گردیرده ترا سرطوح
آسرريب در چهررار سررطب آسررييب خفيف،متوسط،گسررترده،کامل تعریررف گردد..پررارامتر هررای منحنرری شررکنندگی براسرراس جررداول
 HAZUSبرای سازه های مختلف بدست می آید.

شكل :2نمونه ای از یک منحنی شكنندگی[]1

-1-2برآورد خسارت اقتصادی
زلزله عالوه بر تلفات جانی خسارت اقتصادی نيز دارد که این خسارت از آسيب مستقيم و مشخص شروع می شود وتا چندین سال ممکن
است ادامه داشته باشد .خسارت می تواند شامل آسيب به سازه،آسيب اجزای غير سازه ای ،آسيب دیدن لوازم درون ساختمان ها (که این در
مورد بيمارستان ها ومراکز صنعتی بسيار حائز اهميت است) ،آسيب دیدن راهها ،بندرگاهها وفرودگاهها که نتيجه آن از بين رفتن رونق
اقتصادی برای چندین سال می گردد.آسيب های اجتماعی که در پی آن آسيب های اقتصادی به وجود می آیندمانند ترک روستای آسيب
دیده ومهاجرت به شهرها که در پی آن از بين رفتن کشت روستایی ،دامپروری وباغداری اتفاق می افتد .لذا مطالعه در مورد خسارت اقتصادی
یک مطالعه بسيار تخصصی وپيچيده می باشدکه نيازمندهمکاری تخصصی چند جانبه است .در بحو خسارات مستقيم که ناشی از آسيب
سازه ای وغير سازه ای می باشد وبه دليل عدم وجود داده های کافی در سيستم های غير سازه ای در این مطالعه فقط به اسيب سازه ای
پرداخته می شود.
برآورد خسارت اقتصرادی براسراس هزینره باز سرازی سراختمان موجرود براسراس نروع آسريب یرا جرایگزینی سراختمان موجرود براسراس
پول رایج کشور(ریال )صورت پذیرفته است.

-4-2برآورد تلفات جانی
ارزیابی تلفات نيز با توجه به  3نوع آسيب از قبيل جراحات سطب(1خفيف)،سطب(2متوسط)،سطب (3شدید)سطب(3کامل)بررسی گردیده
است.



آسيب سطب : 1زخم هایی هستند گاه نياز به کمک های اوليه عمومی دارند.معموال این زخم ها نياز به باند پيچی ونگهداری دارند.
بعضی از آسيب ها عبارتند از:پيچ خوردگی،بریدگی،نيازمند بخيه،سوختگی درجه اول ،سوختگی درجه دوم؛ قسمتی از بدن وضرب
دیدگی سر بدون از دست دادن هوشياری

 آسيب سطب : 2زخم هایی هستند که تنها با کمک های اوليه ودارو بهبود نمی یابند ونيازمند خدمات تخصصی پزشکی مانند عکس
برداری رادیولوژی وخدمات جراحی می باشند.اما این زخم ها به گونه ای نيستند که باعو تهدید حيات مصدوم گردند .بعضی از
این موارد عبارت اند از سوختگی درجه  2قسمت زیادی از بدن ویا سوختگی درجه 3قسمت محدودی ازبدن ،ضرب دیدگی
سرطوری که باعو از دست رفتن هوشياری گرددو شکستگی استخوان


آسيب سطب  : 3زخم هایی هستند که اگر سریعا به آنها رسيدگی نشودبه شدت جان مصدوم راتهدید می کنند.این زخم ها عبارت
است از خو نریزی غير قابل کنترل ،سوراخ شدگی بدن یا بعضی از اعضا،زخم های داخلی،آسيب دیدگی ستون فقرات وعالئم له



شدگی وخرد شدگی
آسيب سطب  :3جراحتی هستند که باعو مر

سریع مصدوم می گردند.

همچنين سه زمان برای بررآورد تلفرات جرانی در نظرر گرفتره شرده اسرت کره عبرارت اسرت از:سراعت  2بامرداد کره اکثرر مرردم در خانره
ها و در خواب می باشند،سراعت  12صربب کره اکثرر مرردم در محرل کار،دانشرگاهها و مردارس مری باشند،سراعت  5عصرر کره اکثرر مرردم
محل کار را ترک کرده و در راه بازگشت به منزل می باشند]0[.
کاربری های در نظر گرفته شده در این مطالعه عبارت است از :مسکونی( ،)RESتجاری( ،)COM1بهداشتی( ،)COM6خدماتی()COM3
اداری( ،)GOVآموزشی()EDU

-5-2روش های تحلیل خطر پذیری
می توان پارامتر های لرزه خيزی را در سه حالت به نرم افزار تعریف کرد




روش آناليز قطعی()Deterministic analysis
روش آناليز احتماالتی()Probabilistic analysis
روش استفاده از داده های واقعی()Analysis with real time data

در روش آناليز قطعی سناریو محتمل زلزله های اطراف گسل مورد مطالعه قرار می گيرد.لذا داده ها اعم از طول گسل  ،نوع گسل،بزرگای
محتمل ،Mw،Msعمق کانونی وروابط کاهندگی وارد می گردد .در روش احتماالتی پارامتر های لرزه ای که عمده ترین آنها شتاب طيفی در
چند زمان مشخص می گردد.در روش سوم داده ها مستقيما از دستگاههای شتاب نگار گرفته می شود.لذا در این روش نيازی به تاثير نوع
خاک وتقویت شتاب وجود ندارد SELENA.فقط خطر جنبش های شدید زمين لحاظ می کند ودیگر خطرات ناشی از (روانگرایی،زمين
لغزش،گسلش در سطب زمين وسونامی) در این نرم افزار بررسی نمی شود
در این مطالعه از روش آناليز احتماالتی و قطعی استفاده گردیده است که باید به این نکته اشاره کرد که نرم افزار فوق فقط آسيب های ناشی
از اجزای سازه ای را محاسبه نموده و اجزای غير سازه ای را در نظر نمی گيرد]0[ .
در این مطالعه از روابط کاهندگی کمبل وبزرگنيا())Campbell and Bozorgnia (2003وداگالس( Ambraseys and Douglas

)]2[)(2003استفاده شده است.نرم افزار فوق نياز به فایل های ورودی با فرمت ( )TXTدارد که بعضی آز آنها عبارت است از:فایل مربوط به
اطالعات خاک منطقه مورد نظر،اطالعات مربوط به منحنی ظرفيت ومنحنی شکنندگی،فایل مربوط به احتمال فروریزش کامل سازه ها،فایل
هزینه های بازسازی سازه هابر اساس نوع آسيب ،فایل اطالعات جمعيتی واطالعات سازه ای که در کل می توان گفت نرم افزار فوق به حدود
 53فایل ورودی نياز مند می باشند.
خروجی های این نرم افزار عبارت است از تعيين نسبت خسارت متوسط،ميزان خسارت مالی وارد شده،تعداد تلفات جانی در ساعت های
ذکر شده  ،احتمال آسيب پذیری سازه ها،تعييين زیر بنای آسيب دیده بر حسب نوع آسيب که به دليل حجم زیاد نتایج برای نمایش آنها از نرم
افزار  ARCGISاستفاده شده است.
جدول()2مشخصات زلزله مورد استفاده[]1
تاریخ رویداد

lat

lang

Mw

1202/12/12

34.47

50.65

6.2

گسل مورد استفاده در این مطالعه گسل کوشک نصرت می باشد.این گسل فعال وبا ساز وکار راستا لغز فشاری می باشد .بخش خاوری این
گسل در استان قم واز فاصله حدود  35کيلومتری شمال قم می گذرد وممکن است مسبب زمين لرزه ( 21ژوئن) سال  1212ميالدی شمال
دریاچه حوض سلطان با بزرگای mb=3.5باشد.این گسل دارای عرضی افزون بر  122کيلومتر مربع است و در نزدیک ترین قسمت حدود 32
کيلومتر با شهر قم فاصله دارد]1[.

شكل :1ساختار نرم افزار ]0[selena

 -1نتایج حاصل از تحلیل

شكل)a( :1مقادیر  PGAبا روابط کاهندگی متفاوت )b(,مقادیر  Saدر پریود  0.1ثانیه برای حالت های مختلف )c(,مقادیر  Saدر پریود  3.0ثانیه برای حالت
های مختلف

شكل)a( :4مقادیر خسارت مالی بر اساس تحلیل برمبنای رابطه))b(،Campbell and Bozorgnia (2003مقادیرخسارت مالی براساس تحلیل برمبنای
رابطه))c(،Ambraseys and Douglas (2003ميزان خسارت مالی براساس تحليل احتماالتی

شكل )a(:5مقادیر خسارت جانی در ساعت  2بامداد بر اساس تحلیل برمبنای رابطه ))b(،Campbell and Bozorgnia (2003مقادیرخسارت جانی در ساعت
 2بامداد براساس تحلیل برمبنای رابطه))c(، Ambraseys and Douglas (2003میزان تلفات جانی براساس تحلیل احتماالتی

شكل:6میزان تلفات جاتی در ساعت  2بامداد براساس تحلیل احتماالتی در حوزه های مختلف شهرک پردیسان

-1تجزیه وتحلیل نمودار ها
در مطالعه فوق همان طور که اشاره شد برای تحليل احتماالتی از پارامتر های خاک استفاده می شود که در شکل  3مقادیر شتاب ()PGA
براساس پارامتر های آئين نامه  2022و روابط کاهندگی محاسبه شده است .همچنين برای انجام تحليل قطعی واحتماالتی نياز به محاسبه
شتاب طيفی در زمان  2.3ثانيه و  1.2ثانيه می باشد که در تحليل احتماالتی این مقادیر با توجه به طيف  2022و در تحليل قطعی این مقادیر
با توجه به روابط کاهندگی محاسبه شده است.در شکل  3نيز مقادیر خسارت مالی وارده به هر حوزه با توجه به دو نوع تحليل قطعی و
احتماالتی محاسبه شده که شکل  )a(3ميزان خسارت مالی برحسب تحليل قطعی ورابطه کاهندگی )Campbell and Bozorgnia (2003

وشکل  )b(3ميزان خسارت مالی بر حسب رابطه ) Ambraseys and Douglas (2003وشکل  )c(3ميزان خسارت مالی برحسب تحليل
احتماالتی ورخداد زلزله ای مطالبق با زلزله طيف آئين نامه  2022را نشان می دهد.در شکل  5ميزان تلفات جانی برحسب دو نوع تحليل که
تحليل قطعی براساس زلزله های اتفاق افتاده در گذشت ه وروابط کاهندگی وتحليل احتماالتی که با توجه به پارامتر های خاک مطالبق با طيف
آئين نامه  2022را نشان می دهد .در کل نمودار های فوق چه در قسمت محاسبه خسارات مالی و چه در محاسبه خسارات جانی در روش
احتماالتی ميزان خسارات به نسبت بيشتر از خسارات محاسبه شده در روش قطعی می باشد و شاید یکی از دالیل آن این است که در حالت
تحليل احتمالتی به عنوان نمونه برای خاک هایی که دارای سرعت برشی بين  315تا  122متر بر ثانيه می باشند همه را جز خاک های نوع
دوم محسوب می نماید ،در حالتی که در تحليل قطعی این مقادیر براساس روابط کاهندگی به شکل دقيق محاسبه می شود.

-4نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحليل نشان می دهد که اختالف زیادی بين نتایج حاصل از تحليل قطعی با تحليل احتماالتی وجود دارد و این اختالف
ناشی از محاسبه مقادیر شتاب های متفاوت است که با روابط کاهندگی محاسبه گردیده است.مقدار شتاب برای شهر قم با توجه به گسل
کوشک نصرت با رابطه کاهندگی پرفسور قدرتی(( 2.222)GhodratiAmiriet al. (2007محاسبه شده است که در اینجانيز با رابطه
کاهندگی کمپل وبزرگنيا مقدار شتاب  2.1225وبا رابطه کاهندگی امبرسيز و داگالس مقدار شتاب  2.3300می باشد .همچنين ميزان آسيب
جانی درتحليل احتماالتی برابربا  1255نفر و در تحليل قطعی با روابط کاهندگی مختلف از  1نفر تا  152نفر متفاوت است.در کل نمی توان
مقایسه ای بين این دوروش انجام داد و باید به دنبال دسترسی به مقدار هرچه دقيق تر شتاب بود تا بتوان نتایج را به واقعيت نزدیک کرد.
سپاسگزاری
در اینجا جا دارد از دکتر زمانی جهت انجام هماهنگی های الزم برای در اختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز وهمچنين مهندس سرکارنژاد که
در امر جمع آوری اطالعات مرا همراهی نمودند کمال تشکر وقدردانی را بعمل آورم.
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